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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від  28.08.2020  №  2346             №                  

           м. Вінниця                                                             54 сесія 7 скликання  

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 27.12.2019  

№2077  

 

 

Керуючись ст. 23 та ч. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України,  п. 23  ч. 1 

ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

30.07.2020р. № 484 та від 20.08.2020р. №533, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30.07.2020р. №1507, від 06.08.2020р. №1508 та від 20.08.2020р. 

№1665, розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, соціальної політики, освіти, 

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

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

спорту, міська рада    
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.12.2019 №2077 «Про бюджет 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»: 

 

1.1 . Збільшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 16 947 367,56 гривень, в тому 

числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету на 16 947 367,56 гривень, з 

них за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – на 15 665 476,56  

гривень.  

 

1.2 . Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 8 000 000,0  гривень, в тому 

числі бюджету розвитку -  на 8 000 000,0  гривень. 

 

1.3 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на  6 261 370,0 гривень. 
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1.4 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 21 440 511,56 гривень. 

 

1.5 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

1.6 . Враховуючи пункти 1.1-1.5 даного рішення, внести зміни у додатки 1- 3,      

5- 8, 10 рішення відповідно до додатків 1-8 даного рішення.  

 

1.7 . Пункти 1.5 та 1.6 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 681 874 771,74 гривня, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 637 003 594,74 гривні, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  

бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  у   сумі   637 003 594,74 

гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.5.2. за спеціальним фондом бюджету у сумі 44 871 177,0 гривень, 

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у формі укладання кредитних договорів у сумі 

44 871 177,0  гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

 1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 881 637 813,52  гривень, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 53 213 533,0 гривні, джерелом 

покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2020р., в сумі 53 213 533,0 гривні згідно з додатком 2 

цього рішення; 

1.6.2. дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 828 424 280,52 гривень, джерелом 

покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 637 003 594,74 гривні, запозичення до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у формі укладання кредитних договорів в 

сумі 169 054 484,95 гривні та направлення залишку коштів, що утворився по 

спеціальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2020р., в сумі 22 366 200,83 гривень згідно з додатком 

2 до цього рішення». 

 

1.8 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2020р., в сумі 2 754 514,0 гривень на додаткові видатки 

бюджету, в тому числі в сумі 907 000,0 гривень - на додаткові видатки 

загального фонду бюджету, в сумі 1 847 514,0 гривень - на додаткові видатки 

спеціального фонду бюджету, а саме капітальні видатки за рахунок коштів, що 

передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), з 
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них в сумі 479 514,0 гривень - за рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, згідно з додатком 8 до даного рішення. 

 

1.9 . Пункт 5 тексту рішення викласти  в новій редакції: 

 «5. Затвердити розподіл витрат  бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених 

міською радою, у сумі 3 902 538 820,11 гривень згідно з додатком 7 до цього 

рішення». 

 

1.10 . Підпункт 18.2 пункту 18 тексту рішення викласти в новій редакції: 

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

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 297 439 805,0 гривень, в тому числі фонд оплати 

праці 203 096 830,0 гривень та спеціального фонду в сумі 24 075 789,0 гривень, 

в тому числі фонд оплати праці  4 752 680,0 гривень». 

 

1.11 . Абзац третій пункту 20 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» в сумі 4 004 297,0 гривень;». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (В.Кривіцький). 
  

 

 

Міський голова                                                                               С.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 -58 132 000,00 -58 132 000,00 

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

вартості
-41 932 000,00 -41 932 000,00 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -41 932 000,00 -41 932 000,00 

з них:

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

доходів платника податку у вигляді заробітної плати
-41 932 000,00 -41 932 000,00 

18000000 Місцеві податки -16 200 000,00 -16 200 000,00 

в тому числі:

18010000 Податок на майно -16 200 000,00 -16 200 000,00 

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
+250 000,00 +250 000,00

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
-250 000,00 -250 000,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб -11 000 000,00 -11 000 000,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб -5 200 000,00 -5 200 000,00 

20000000 Неподаткові надходження +66 100 000,00 +58 100 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +17 700 000,00 +17 700 000,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів +6 000 000,00 +6 000 000,00

21080000 Інші надходження +11 700 000,00 +11 700 000,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції +3 400 000,00 +3 400 000,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту +8 300 000,00 +8 300 000,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження +48 400 000,00 +40 400 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

24060000 Інші  надходження  +40 400 000,00 +40 400 000,00

24060300 Інші надходження +40 400 000,00 +40 400 000,00

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного

пункту
+8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом +32 000,00 +32 000,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу +32 000,00 +32 000,00

31010000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, 

безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових 

коштів, власники яких невідомі

+32 000,00 +32 000,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

+32 000,00 +32 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

40000000 Офіційні трансферти +16 947 367,56 +16 947 367,56

41000000 Від органів державного управління +16 947 367,56 +16 947 367,56

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +16 947 367,56 +16 947 367,56

з них:

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 28.08.2020  №2346

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

1



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1

статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення,

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх

здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+7 225 525,08 +7 225 525,08

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території

інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з

інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших

держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або

захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом

7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+1 007 963,00 +1 007 963,00

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані

особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14

частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 -

20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+2 751 998,48 +2 751 998,48

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції,

капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони

здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 281 891,00 +1 281 891,00

в тому числі:

 =   субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+281 891,00 +281 891,00

 =   субвенція з обласного бюджету громадській організації "Футбольний 

клуб "Нива - Вінниця" для підготовки та участі спортсменів в чемпіонаті 

України з футболу серед команд другої ліги

+1 000 000,00 +1 000 000,00

Разом доходів +24 947 367,56 +16 947 367,56 +8 000 000,00 +8 000 000,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов
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02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +2 754 514,00 -10 685 997,56 +13 440 511,56 +13 440 511,56

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +2 754 514,00 -10 685 997,56 +13 440 511,56 +13 440 511,56

208200 На кінець періоду -2 754 514,00 -2 754 514,00 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-479 514,00 -479 514,00 

,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-13 440 511,56 +13 440 511,56 +13 440 511,56

Загальне фінансування +2 754 514,00 -10 685 997,56 +13 440 511,56 +13 440 511,56

,
600000 Фінансування за активними операціями +2 754 514,00 -10 685 997,56 +13 440 511,56 +13 440 511,56

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +2 754 514,00 -10 685 997,56 +13 440 511,56 +13 440 511,56

602200 На кінець періоду -2 754 514,00 -2 754 514,00 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-479 514,00 -479 514,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-13 440 511,56 +13 440 511,56 +13 440 511,56

Загальне фінансування +2 754 514,00 -10 685 997,56 +13 440 511,56 +13 440 511,56

Міський голова                                                                                                            

               Додаток 2

до рішення міської ради

від  28.08.2020   № 2346

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

 С.Моргунов

1



до рішення міської ради

від  28.08.2020    № 2346

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 +988 583,00 +988 583,00 +1 868 000,00 +1 868 000,00 +1 868 000,00 +2 856 583,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +988 583,00 +988 583,00 +1 868 000,00 +1 868 000,00 +1 868 000,00 +2 856 583,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+907 000,00 +907 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +2 275 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +81 583,00 +81 583,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +581 583,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

+860 000,00 +860 000,00 +860 000,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-811 500,00 -811 500,00 -811 500,00 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -626 722,00 -626 722,00 -626 722,00 

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

-626 722,00 -626 722,00 -626 722,00 

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 2020 році, 

згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

13.08.2020р. №1574

+373 278,00 +373 278,00 +373 278,00

  з них:

 - Вінницька громадська організація "Крок 

назустріч" на реалізацію проекту  "Сучасне 

врядування для нових жителів Вінницької міської 

ОТГ"

+97 700,00 +97 700,00 +97 700,00

 - Громадська організація "Освітній простір 2.0" на 

реалізацію проекту "Школа громадянської 

активності ActiveLab"

+59 450,00 +59 450,00 +59 450,00

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу 

видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1



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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- Вінницька обласна правозахисна організація 

"Джерело надії" на реалізацію проекту 

"Паралельний простір. Відкрита подія для навчання 

та комунікації влада-громада"

+75 300,00 +75 300,00 +75 300,00

- Громадська організація "Освіта Інвест" на 

реалізацію проекту "Студентський хаб – старт 

молодого вчителя"

+65 778,00 +65 778,00 +65 778,00

- Громадська організація "Ю7 УРБАН СТУДІЯ" на 

реалізацію проекту "U7inema"
+75 050,00 +75 050,00 +75 050,00

0210191 0191 0160 Проведення місцевих виборів                                           +659 805,00 +659 805,00 +659 805,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету       +659 805,00 +659 805,00 +659 805,00

в тому числі:

  = на здійснення протиепідемічних заходів щодо 

запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 під час проведення місцевих 

виборів

+659 805,00 +659 805,00 +659 805,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників антитерористичної операції

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020

роки

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" -270 000,00 -270 000,00 -270 000,00 

 = фінансова підтримка Громадської спілки "Координаційна 

рада учасників АТО/ООС та волонтерів м.Вінниці"
+270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+907 000,00 +907 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +2 275 000,00

в тому числі:
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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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+907 000,00 +907 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +2 275 000,00

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2016-

2020 роки"

+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання молоді та

організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних

Силах України в населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади  на  2018-2022р.р."  

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

з них:

  =  заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+57 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +57 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+57 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00

1200000 Департамент міського господарства -22 992 316,00 -22 992 316,00 -22 992 316,00 -22 992 316,00 

1210000 Департамент міського господарства -22 992 316,00 -22 992 316,00 -22 992 316,00 -22 992 316,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -22 992 316,00 -22 992 316,00 -22 992 316,00 -22 992 316,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +187 305,00 +187 305,00 +187 305,00 +187 305,00

1200000 Департамент житлового господарства +200 000,00 +200 000,00 +9 671 205,00 +9 671 205,00 +9 671 205,00 +9 871 205,00

1210000 Департамент житлового господарства +200 000,00 +200 000,00 +9 671 205,00 +9 671 205,00 +9 671 205,00 +9 871 205,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+200 000,00 +200 000,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 672 802,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +200 000,00 +200 000,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 672 802,00
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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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +3 198 403,00 +3 198 403,00 +3 198 403,00 +3 198 403,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +150 000,00 +150 000,00 +7 431 631,00 +7 431 631,00 +7 431 631,00 +7 581 631,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +150 000,00 +150 000,00 +7 431 631,00 +7 431 631,00 +7 431 631,00 +7 581 631,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +150 000,00 +150 000,00 +7 431 631,00 +7 431 631,00 +7 431 631,00 +7 581 631,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +150 000,00 +150 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 650 000,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Успішна громада – здорова громада!" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

(капітальний ремонт зони благоустрою в районі будинку №348 по

вул.Пирогова)

-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

- на реалізацію проекту "Успішна громада – здорова громада!" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

(капітальний ремонт спортивного майданчика в районі будинку

№348 по вул.Пирогова)

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +3 931 631,00 +3 931 631,00 +3 931 631,00 +3 931 631,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +220 000,00 +220 000,00 +2 540 720,00 +2 540 720,00 +2 540 720,00 +2 760 720,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +220 000,00 +220 000,00 +2 540 720,00 +2 540 720,00 +2 540 720,00 +2 760 720,00

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +1 396 423,00 +1 396 423,00 +1 396 423,00 +1 396 423,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00
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0800000 Департамент соціальної політики +574 047,00 +574 047,00 +11 014 886,56 +11 014 886,56 +11 014 886,56 +11 588 933,56

0810000 Департамент соціальної політики +574 047,00 +574 047,00 +11 014 886,56 +11 014 886,56 +11 014 886,56 +11 588 933,56

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +281 891,00 +281 891,00 +281 891,00

 - за рахунок доходів бюджету +292 156,00 +292 156,00 +29 400,00 +29 400,00 +29 400,00 +321 556,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+281 891,00 +281 891,00 +281 891,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+281 891,00 +281 891,00 +281 891,00

в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+281 891,00 +281 891,00 +281 891,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +112 439,00 +112 439,00 +29 400,00 +29 400,00 +29 400,00 +141 839,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+112 439,00 +112 439,00 +29 400,00 +29 400,00 +29 400,00 +141 839,00

в тому числі:

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці +6 168,00 +6 168,00 +6 168,00

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними 

можливостями "Гармонія"
+106 271,00 +106 271,00 +29 400,00 +29 400,00 +29 400,00 +135 671,00

0813220 3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету
+10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56

0813221 3221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 

частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов

+7 225 525,08 +7 225 525,08 +7 225 525,08 +7 225 525,08
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0813222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, 

та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи 

відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини 

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов

+2 751 998,48 +2 751 998,48 +2 751 998,48 +2 751 998,48

0813223 3223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей учасників бойових дій на території інших держав,

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для

осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на

території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини

другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

+1 007 963,00 +1 007 963,00 +1 007 963,00 +1 007 963,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +179 717,00 +179 717,00 +179 717,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +179 717,00 +179 717,00 +179 717,00

в тому числі:

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-6 168,00 -6 168,00 -6 168,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади

+185 885,00 +185 885,00 +185 885,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2020 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 

13.08.2020р. №1574

+185 885,00 +185 885,00 +185 885,00

  з них:
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 - Вінницька обласна організація Українського 

товариства глухих на реалізацію проекту 

"Популяризація муніципальних електронних сервісів 

серед глухих людей"

+31 940,00 +31 940,00 +31 940,00

 - Громадська організація Вінницька міська 

громадська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій 

молоді "Паросток" на реалізацію проекту "Не бійся 

- дій!"

+97 945,00 +97 945,00 +97 945,00

- Громадська організація "Полум'я надії" на 

реалізацію проекту "Нагодуй голодного"
+56 000,00 +56 000,00 +56 000,00

0600000 Департамент освіти -19 317 629,00 -19 317 629,00 -15 761 245,00 -1 357 971,00 +719 846,00 +719 846,00 -42 360,00 +762 206,00 -18 597 783,00 

0610000 Департамент освіти -19 317 629,00 -19 317 629,00 -15 761 245,00 -1 357 971,00 +719 846,00 +719 846,00 -42 360,00 +762 206,00 -18 597 783,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -6 839 690,00 -6 839 690,00 -5 606 303,00 -6 839 690,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2020р.

+479 514,00 +479 514,00 +479 514,00 +479 514,00

 - за рахунок доходів бюджету -12 477 939,00 -12 477 939,00 -10 154 942,00 -1 357 971,00 +240 332,00 +240 332,00 -42 360,00 +282 692,00 -12 237 607,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -568 971,00 -568 971,00 -568 971,00 -568 971,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -568 971,00 -568 971,00 -568 971,00 -568 971,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

+2 328 240,00 +2 328 240,00 -797 496,00 -392 500,00 +479 514,00 +479 514,00 +479 514,00 +2 807 754,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -940 744,00 -940 744,00 -797 496,00 -940 744,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2020р.

+479 514,00 +479 514,00 +479 514,00 +479 514,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 268 984,00 +3 268 984,00 -392 500,00 +3 268 984,00

0611030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+40 751,00 +40 751,00 +40 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +40 751,00 +40 751,00 +40 751,00

0611110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
-18 684 488,00 -18 684 488,00 -14 963 749,00 -396 500,00 -18 684 488,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -5 898 946,00 -5 898 946,00 -4 808 807,00 -5 898 946,00 

 - за рахунок доходів бюджету -12 785 542,00 -12 785 542,00 -10 154 942,00 -396 500,00 -12 785 542,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +151 435,00 +151 435,00 +151 435,00
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0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +151 435,00 +151 435,00 +151 435,00

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади

+151 435,00 +151 435,00 +151 435,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2020 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.08.2020р. 

№1574

+151 435,00 +151 435,00 +151 435,00

  з них:

 - Громадська організація "Освітній простір 2.0" на 

реалізацію проекту "Майстерня шкільних ініціатив 

2.0"

+97 875,00 +97 875,00 +97 875,00

 - Громадська організація "Полум’я надії" на 

реалізацію проекту "Університет здорової молоді"
+53 560,00 +53 560,00 +53 560,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-2 584 596,00 -2 584 596,00 -2 584 596,00 

0618330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів -42 360,00 +42 360,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +3 178 212,00 +3 178 212,00 +9 460 858,00 +9 460 858,00 +9 460 858,00 +12 639 070,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +3 178 212,00 +3 178 212,00 +9 460 858,00 +9 460 858,00 +9 460 858,00 +12 639 070,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію

проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних

відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних

округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 178 212,00 +3 178 212,00 +4 780 868,00 +4 780 868,00 +4 780 868,00 +7 959 080,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 806 167,00 +2 806 167,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00 +7 577 823,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів з

реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в

опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00

 - за рахунок доходів бюджету +2 806 167,00 +2 806 167,00 +91 666,00 +91 666,00 +91 666,00 +2 897 833,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +2 632 734,00 +2 632 734,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00 +7 404 390,00
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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

у тому числі 

бюджет розвитку
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класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів
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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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 632 734,00 +2 632 734,00 +91 666,00 +91 666,00 +91 666,00 +2 724 400,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+2 632 734,00 +2 632 734,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 +2 432 734,00

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для закладів охорони здоров'я

-211 300,00 -211 300,00 -211 300,00 -211 300,00 

= демонтаж медичного обладнання в КНП 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги»

+78 318,00 +78 318,00 +78 318,00

= виготовлення (виконання) енергетичного 

сертифікату на приміщення в КНП «Вінницька 

міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги»

+40 000,00 +40 000,00 +40 000,00

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

+11 300,00 +11 300,00 +11 300,00 +11 300,00

= придбання постільної білизни для закладів 

охорони здоров'я
+168 000,00 +168 000,00 +168 000,00

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+2 184 534,00 +2 184 534,00 +2 184 534,00

 = проведення поточних ремонтів будівель (в 

тому числі приміщень) закладів охорони здоров'я
+161 882,00 +161 882,00 +161 882,00
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комунальні 

послуги та 

енергоносії 
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споживання

з них

видатки 

розвитку

 - капітальний ремонт частини приміщень в Комунальному 

некомерційному підприємстві «Вінницька міська клінічна 

лікарня швидкої медичної допомоги» в рамках проекту 

EMERGENCY-2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 

68

+4 971 656,00 +4 971 656,00 +4 971 656,00 +4 971 656,00

в тому числі:

 =  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів з реконструкції, 

капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я у 

госпітальних округах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00

 =  за рахунок доходів бюджету +291 666,00 +291 666,00 +291 666,00 +291 666,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+173 433,00 +173 433,00 +173 433,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +173 433,00 +173 433,00 +173 433,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+173 433,00 +173 433,00 +173 433,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+173 433,00 +173 433,00 +173 433,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+278 285,00 +278 285,00 +278 285,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +278 285,00 +278 285,00 +278 285,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+278 285,00 +278 285,00 +278 285,00

     в тому числі:

= придбання постільної білизни для закладів 

охорони здоров'я
+32 000,00 +32 000,00 +32 000,00
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з них
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розвитку
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видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+246 285,00 +246 285,00 +246 285,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+49 890,00 +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для закладів охорони здоров'я

+49 890,00 +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

в тому числі:

 = виконання Програми надання фінансової підтримки 

інститутам громадянського суспільства на реалізацію 

соціально - культурних проектів на території Вінницької 

міської об'єднаної територіальної громади

+93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2020 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.08.2020р. 

№1574

+93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

  з них:

 - Громадська організація "Діа-Діти" на реалізацію 

проекту "Підтримка діа-молоді"
+93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00

1000000 Департамент культури -576 834,00 -576 834,00 +1 237 940,00 +1 237 940,00 +1 237 940,00 +661 106,00

1010000 Департамент культури -576 834,00 -576 834,00 +1 237 940,00 +1 237 940,00 +1 237 940,00 +661 106,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +250 000,00 +250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+46 000,00 +46 000,00 +46 000,00
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1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -872 834,00 -872 834,00 -872 834,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -872 834,00 -872 834,00 -872 834,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-

мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української національної

культури та збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

-1 068 334,00 -1 068 334,00 -1 068 334,00 

 -  виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам 

громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних 

проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної 

громади

+195 500,00 +195 500,00 +195 500,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2020 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.08.2020р. 

№1574

+195 500,00 +195 500,00 +195 500,00

  з них:

 - Вінницька міська молодіжна громадська 

організація "Ноктюрн" на реалізацію проекту 

"Навчально-розважальна серія концертів "ROCK 

SCHOOL"

+98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

- Громадська організація "Українська сімейна 

фундація" на реалізацію проекту "Освітньо-

культурний табір "International Culture Camp"

+97 100,00 +97 100,00 +97 100,00

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки історії національного

значення "Садиба письменника і громадського діяча

М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-

Н) (в т. ч. проектні роботи) 

+1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 616 259,00 +1 616 259,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +1 684 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 616 259,00 +1 616 259,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +1 684 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з обласного бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +616 259,00 +616 259,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +684 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -67 741,00 -67 741,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-67 741,00 -67 741,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00
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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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +1 650 000,00 +1 650 000,00 +1 650 000,00

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+1 650 000,00 +1 650 000,00 +1 650 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +1 650 000,00 +1 650 000,00 +1 650 000,00

з них:

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

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

  = Громадська організація "Футбольний клуб "Нива - 

Вінниця"
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

в тому числі:

для підготовки та участі спортсменів в чемпіонаті України з 

футболу серед команд другої ліги за рахунок субвенції з 

обласного бюджету

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

в тому числі:

- співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на об'єкти,

які фінансуються за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету

Міністрів України від 26.02.2020р. № 211-р (зі змінами) 

з них:

Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68, у  м. Вінниці - будівництво
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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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

3700000 Департамент фінансів +19 228 732,00 +19 228 732,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +19 428 732,00

3710000 Департамент фінансів +19 228 732,00 +19 228 732,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +19 428 732,00

3719310 9310 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
+6 839 690,00 +6 839 690,00 +6 839 690,00

з них:

- субвенція обласному бюджету Вінницької області на оплату праці

з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійно-

технічної освіти державної форми власності, розташованих на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, в

частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної

середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного

бюджету

+6 839 690,00 +6 839 690,00 +6 839 690,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +12 389 042,00 +12 389 042,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +12 589 042,00

в тому числі:

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району на

соціально-економічний розвиток села Агрономічне
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на оплату послуг з

підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах

професійної (професійно-технічної) освіти, розташованих на

території Вінницької міської ОТГ, для навчання учнів, місцем

реєстрації яких є Вінницька міська ОТГ

+12 389 042,00 +12 389 042,00 +12 389 042,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

в тому числі:

- фінансова підтримка комунального підприємства "Подільський

туристично-інформаційний центр"
+103 090,00 +103 090,00 +103 090,00

ВСЬОГО +6 261 370,00 +6 261 370,00 -15 761 245,00 -1 425 712,00 +21 440 511,56 +21 440 511,56 -42 360,00 +21 482 871,56 +27 701 881,56

Міський голова С.Моргунов
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41050400 41050500 41050600 41052000 41053900

Державний бюджет

Обласний бюджет +7 225 525,08 +1 007 963,00 +2 751 998,48 +4 679 990,00 +1 281 891,00 +281 891,00 +1 000 000,00 +16 947 367,56 

Сільський бюджет 

села Агрономічне 

Вінницького району

Всього +7 225 525,08 +1 007 963,00 +2 751 998,48 +4 679 990,00 +1 281 891,00 +281 891,00 +1 000 000,00 +16 947 367,56

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Додаток 4

до рішення міської ради

від 28.08.2020   №2346

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції 

Всього

загального фонду на:

виплату грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 

пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 

інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету

 реалізацію проектів з 

реконструкції, 

капітального ремонту 

приймальних відділень в 

опорних закладах 

охорони здоров'я у 

госпітальних округах за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, визначених 

у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 

групи з числа учасників бойових дій на території 

інших держав, інвалідність яких настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

пов'язаних з перебуванням у цих державах, 

визначених пунктом 7 частини другої статті 7 

Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених 

заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 

групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини 

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

компенсаційні 

виплати за пільговий 

проїзд окремих 

категорій громадян 

на міжміських 

внутрішньообласних 

маршрутах 

загального 

користування

громадській 

організації 

"Футбольний клуб 

"Нива - Вінниця" для 

підготовки та участі 

спортсменів в 

чемпіонаті України з 

футболу серед 

команд другої ліги

1



Державний бюджет

Обласний бюджет

Сільський бюджет 

села Агрономічне 

Вінницького району

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

з них: в тому числі:

з них:

в тому числі на:

 заходи, які 

виконує Головне 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій 

області

9800 9310 9770

+907 000,00 +500 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +57 000,00 +57 000,00 +57 000,00

+6 839 690,00 +6 839 690,00 +12 389 042,00 +12 389 042,00 

+907 000,00 +500 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +57 000,00 +57 000,00 +57 000,00 +6 839 690,00 +6 839 690,00 +12 389 042,00 +12 389 042,00

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

загального фонду:

виконання заходів "Програми 

поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки  в населених пунктах, що 

входять до Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, 

матеріально-технічного забезпечення 

підрозділів Вінницького міського 

управління Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області на           

2016-2020 роки"

 виконання Програми 

"Військово-патріотичне 

виховання молоді та 

організація підготовки 

громадян до призову і служби в 

Збройних Силах України в 

населених пунктах, що входять 

до Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади  на  2018-2022р.р."

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

на оплату послуг з підготовки 

кадрів на умовах 

регіонального замовлення у 

закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

розташованих на території 

Вінницької міської ОТГ, для 

навчання учнів, місцем 

реєстрації яких є Вінницька 

міська ОТГ

 На здійснення 

переданих видатків 

у сфері освіти за 

рахунок коштів 

освітньої субвенції

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за рахунок 

направлення вільного 

залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом 

на 01.01.2020р.)

на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників закладів 

професійно-технічної освіти 

державної форми власності, 

розташованих на території 

Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади, в частині 

забезпечення видатків на здобуття 

повної загальної середньої освіти  за 

рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету

заходи, які 

виконує 

Квартирно-

експлуатаційний 

відділ 

м.Вінниця

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2019-

2021 роки"

Головне 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій 

області

з них:

в тому числі на:

Міський голова                                                                                                     С.Моргунов

2



Державний бюджет

Обласний бюджет

Сільський бюджет 

села Агрономічне 

Вінницького району

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

в тому числі 

на:

9800 9770

+1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +2 275 000,00 

+19 228 732,00 

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 

+1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +21 703 732,00

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього

спеціального фонду на:

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за рахунок 

направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті 

станом на 01.01.2020р.)

 виконання "Комплексної 

правоохоронної програми на 2019-

2021 роки"

з них:

Головне управління 

Національної поліції у 

Вінницькій області

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом
 заходи, які виконує Головне 

управління Національної 

поліції у Вінницькій області

в тому числі на:

Міський голова                                                                                                     С.Моргунов

 соціально-

економічний 

розвиток 
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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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 Департамент капітального будівництва +220 000,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +220 000,00 

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+0,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +0,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Гуманітарна гімназія №1

ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради" по вул.

Малиновського,7  в м. Вінниця

2017-2020 -177 473,00 +0,2 +2 000 000,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №23 Вінницької міської ради" по

просп. Космонавтів,32  в м. Вінниця

2017-2021 -2 000 000,00 -9,2

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

+220 000,00 

Нове будівництво дренажної системи для захисту

від підтоплення будівлі КЗ "Міський центр

соціально-психологічної реабілітації дітей та

молоді з обмеженими фізичними можливостями

"Гармонія" імені Раїси Панасюк" по вул.

Винниченка,5 (в т.ч. проектні роботи)

2020 +220 000,00 0,0 +220 000,00 +100,0 

1200000 Департамент міського господарства +187 305,00 

1210000 Департамент міського господарства +187 305,00 

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+187 305,00 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по просп. Космонавтів,

26,28, вул. В.Порика 11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи) 

2020 -420 669,00

 Додаток 5  

до рішення міської ради

від  28.08.2020 № 2346

Зміни до розподілу 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об'єктами у 2020 році

1



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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Будівництво самопливної та напірної мережі

каналізації по вул. Чумацькій (від перехрестя з І

пров. А.Турчановича до вул. Чехова) в м.Вінниці

2016-2021 +12 315 355,00 +94,3 +400 000,00 +97,5

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку по вул. О.Антонова,48а в м.Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2020 +167 974,00 0,0 +167 974,00 +100,0

Нове будівництво дитячого майданчика по вул.

Сергія Зулінського, 49а (в т.ч. проектні роботи)
2020 +40 000,00 +0,0 +40 000,00 +100,0

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+3 931 631,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+3 931 631,00 

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +3 931 631,00 

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька)

в м.Вінниці

2020 +1 865 220,00 +50,0

Нове будівництво дороги та тротуару по вул.

Енергетична в м. Вінниці
2020-2021 +5 156 051,00 +2 000 000,00 -60,1

Нове будівництво проїзду загального

користування по вул. Гната Мороза в районі

будинку № 29 в м. Вінниця 

2020 +34 611,00 0,0 +34 611,00 +100,0

Реконструкція обладнання спортивного

майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2

пров. Вишневського в м. Вінниці

2020 +31 800,00 0,0 +31 800,00 +100,0

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку +1 396 423,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку +1 396 423,00 

1917330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

+1 396 423,00 

Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-

543 по вул. Хмельницьке шосе, 145 у м.Вінниця (в

т.ч. проектні роботи)

2020 -100 000,00 0,0 -100 000,00 -100,0

Реконструкція ТП-543 за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145 
2020 +1 496 423,00 0,0 +1 496 423,00 +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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +500 000,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +500 000,00 

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

+500 000,00 

Реконструкція силової трансформаторної

підстанції за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя (в

т.ч. проектні роботи)

2020 +500 000,000 +500 000,00 +100,0

0700000 Департамент охорони здоров’я +4 639 312,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +4 639 312,00 

0717320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+4 639 312,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +4 639 312,00 

Реконструкція частини приміщень на четвертому

поверсі будівлі КП «Міський лікувально-

діагностичний центр» по вул. Київській, 68 в м.

Вінниці

2020 +4 639 312,00 0,0 +4 639 312,00 +100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради 0,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради 0,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 0,00

0213132 3132 1040
Утримання клубів для підлітків за місцем 

проживання
0,00

Капітальний ремонт приміщення клубу для

підлітків по вул. Гладкова, 5 
2020 -681 095,00 0,0 -681 095,00 -100,0

Капітальний ремонт приміщення клубу для

підлітків по вул. Академіка Янгеля, 65
2020-2021 +768 544,00 0,0 +681 095,00 +88,6

1200000 Департамент житлового господарства +9 671 205,00 

1210000 Департамент житлового господарства +9 671 205,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів 

житлово-комунального господарства
+6 472 802,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду
+6 472 802,00 

в тому числі:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
+6 472 802,00 

з них:

Капітальний ремонт покрівлі +1 015 665,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, пров. Цегельний,

14

2020 +1 315 665 0,0 +1 015 665 +100,0

Капітальний ремонт інженерних мереж +42 842,00 
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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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового 

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Лялі Ратушної, 128а 

2020 +56 303,00 0,0 +42 842,00 +100,0

Капітальний ремонт гарячого та холодного

водопостачання
+152 418,00 

Капітальний ремонт системи гарячого

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Агатангела Кримського,

48

2020 +152 418,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей +3 046 000,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Андрія Первозванного, 60

2020 +1 722 910,00 +1 695 910,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна,

м.Вінниця, просп. Юності, 63

2020 +1 369 390 0,0 +1 350 090 +100,0

Капітальний ремонт та технічний огляд ліфта +967 602,00 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку

по вул. Пирогова, 117-А (1 під’їзд) в м. Вінниці
2020 +214 534,00 0,0 +160 064,00 +100,0

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку

по вул. Пирогова, 117-А (2 під’їзд) в м. Вінниці
2020 +216 523,00 0,0 +161 528,00 +100,0

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку

по вул. Пирогова, 117-А (3 під’їзд) в м. Вінниці
2020 +263 377,00 0,0 +196 177,00 +100,0

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку

по вул. Пирогова, 117-А (4 під’їзд) в м. Вінниці
2020 +210 100,00 0,0 +156 788,00 +100,0

Капітальний ремонт пасажирського ліфта №1430

житлового будинку по вул. Стельмаха, 47 (під'їзд

1) в м. Вінниця

2020 +142 454,00 0,0 +104 037,00 +100,0

Капітальний ремонт пасажирського ліфта №1431

житлового будинку по вул. Стельмаха, 47 (під'їзд

2) в м. Вінниця

2020 +129 658,00 0,0 +94 988,00 +100,0

Капітальний ремонт пасажирського ліфта №1432

житлового будинку по вул. Стельмаха, 47 (під'їзд

3) в м. Вінниця

2020 +128 287,00 0,0 +94 020,00 +100,0

Капітальний ремонт системи каналізації +81 212,00 

Капітальний ремонт системи каналізації

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Космонавтів, 74

2020 +108 512,00 0,0 +81 212,00 +100,0

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних

блоків) 
+1 167 063,00 
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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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. І. Бевза, 36

2020 +467 245,00 +417 245,00 

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків 1го

під`їзду) житлового будинку за адресою: Україна,

м. Вінниця, вул. Київська, 148

2020 +92 588,00 0,0 +78 188,00 +100,0

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)

житлового будинку по вул. Станіславського, 34 в

м. Вінниці

2020 +299 900,00 0,0 +227 006,00 +100,0

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Юності, 83

2020 +230 036,00 0,0 +217 537,00 +100,0

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)

житлового будинку по вул. 600-річчя, 60 в м.

Вінниці

2020 +235 187,00 0,0 +227 087,00 +100,0

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +3 198 403,00 

в тому числі:

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття +1 774 145,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Академічна, 56а

2020 +660 700,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Олега Антонова, 56

2020 +649 716,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

тротуару між житловими будинками за адресою:

Україна, м. Вінниця, просп. Юності, 14 - вул.

Келецька, 90

2020 +284 484,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Пирогова, 78а

2020 +179 245,00 +179 245,00 

Капітальний ремонт з влаштуванням тимчасової 

автостоянки
+1 166 050,00 

Капітальний ремонт з влаштуванням тимчасової

автостоянки (31 паркомісце) на прибудинковій

території житлового будинку за адресою: Україна,

м.Вінниця, просп. Юності, 31

2020 +750 938 0,0 +595 880 +100,0

Капітальний ремонт з влаштуванням тимчасової

автостоянки (18 паркомісць) на прибудинковій

території житлового будинку за адресою: Україна,

м. Вінниця, просп. Космонавтів, 62

2020 +687 312,00 0,0 +570 170,00 +100,0

5



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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт малих архітектурних форм +258 208,00 

Капітальний ремонт малих архітектурних форм

біля житлових будинків за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. В. Порика, 2, 15, просп. Юності, 3,

11, вул. 600-річчя, 18, 3-й пров. Ширшова, 3

2020 +258 208,00 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
+3 500 000,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
+3 500 000,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +3 500 000,00 

в тому числі:

Капітальний ремонт покриття доріг +3 573 155,00 

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Д.Нечая (від вул. Московської до вул.

Брацлавська) в м. Вінниці

2020 +841,00 +0,15

Капітальний ремонт дороги та тротуару по

вул.Сабарівське шосе в м. Вінниця
2020-2021 +37 716,00 +0,07

Капітальний ремонт дороги та тротуару по

вул.Д.Нечая (від вул.Московської до

вул.І.Федорова) в м.Вінниці

2019-2020 -7 189,00

Капітальний ремонт дороги по вул. Пирогова (від

вул. Дачна до малого містка) в м. Вінниці
2019-2020 +19 784 755,00 +99,97 +3 240,00 +100,0

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Л.

Українки ( від вул. Г. Арабея до вул.

Магістратська ) в м. Вінниці

2019-2021 +38 098 228,00 +71,4 +8 547,00 +71,5

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. А.

Свидницького в м. Вінниці
2019-2020 +9 193 898,00 +99,8 +10 000,00 +100,0

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Пирогова ( від малого містка до вул. Гніванське

шосе) в м. Вінниці

2019-2021 +46 169 692,00 +56,89 +10 000,00 +56,91

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Гагаріна в смт. Десна, Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади

2019-2021 +22 763 074,00 +31,48 +10 000,00 +31,52

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Я.Гальчевського (від вул. Московської до вул.

Я.Шепеля) в м. Вінниці

2019-2021 +19 543 628,00 +1,2 +3 500 000,00 +19,1

Капітальний ремонт покриття доріг приватного 

сектору
-422 729,00

Капітальний ремонт дороги по вул.

В.Свідзінського в м. Вінниці
2020 +118 534,00 +5,6

Капітальний ремонт дороги по вул. Ю. Смирнова

(від вул. Ломоносова до вул.Серафимовича) в

м.Вінниці 

2020 +37 546,00 +1,8
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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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт пров. 2-го Вишневського від

вул. Пирогова до вул. Вишневського в м. Вінниці
2018-2020 -11 399,00

Капітальний ремонт дороги по вул. І. Огієнка в м.

Вінниці 
2020-2021 +606 598,00 +18,6

Капітальний ремонт дороги по вул.

Войцехівського (від вул. Бучми до буд. №29 по

вул. Войцехівського) в м. Вінниці

2020 -162 019,00

Капітальний ремонт дороги по вул. Пугачова (від

буд.№46 по вул. Пугачова до вул. Д.Галицького) в

м. Вінниці

2020-2021 -441 634,00 -65,8

Капітальний ремонт дороги по 1 пров. П.Волинця

(від буд.№3 до буд. №15 по 1 пров. П.Волинця) в

м.Вінниці

2020 +17 493,00 +2,2

Капітальний ремонт дороги по пров. О.Кошового

в м.Вінниці
2020 -587 848,00

Капітальний ремонт паркувальних зон +90 000,00 

Капітальний ремонт майданчика для паркування

транспортних засобів по вул. Ю. Смирнова біля

буд. 6а в м.Вінниця

2020 +90 000,00 0,0 +90 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних 

переходів
+275 017,00 

Капітальний ремонт освітлення пішохідних

переходів в м. Вінниці (перехрестя вул.

Пирогова-Комарова; вул. Амосова ДНЗ №1; вул.

Ватутіна (навпроти автовокзалу); вул.

Констянтиновича - Блока; вул. Коцюбинського

(Петроцентр); вул. Академіка Янгеля (СКА)

2020 +275 017,00 +18,6 

Капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку +678 254,00 

Капітальний ремонт елементів благоустрою по

вул. П. Запорожця (між вул. Некрасова та

територією СК "Нива")  у м. Вінниця

2020-2021 +668 254,00 +2,2 

Капітальний ремонт території на перехресті вул.

Максимовича та Хмельницьке шосе (біля церкви

євангельських християн - баптистів "Дім

Євангелія") в м.Вінниця

2019-2021 +29 351 611,00 +33,85 +10 000,00 +33,9 

Капітальний ремонт мереж зливової каналізації +19 217,00 

Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.

Пугачова ( між будинками №30 та №32) в м.

Вінниці

2019-2020 +8 131,00 +2,4 

Капітальний ремонт мережі зливової каналізації

по вул. М. Шимка (в районі шкіл №12, 13) в м.

Вінниця

2019-2020 +1 553 024,00 +99,3 +11 086,00 +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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт об'єктів озеленення -48 187,00

Капітальний ремонт зеленої зони на просп.

Космонавтів в м. Вінниці 
2020 -69 592,00 -69 592,00 -100,0

Капітальний ремонт зеленої зони на перехресті

вул. Юзвинська та Гніванське шосе  в м. Вінниці
2020-2021 +380 000,00 0,0 +21 405,00 +5,6 

Капітальний ремонт  по очистці річок та озер (в т.ч. 

берегоукріплення)
+125 952,00 

Капітальний ремонт по очистці р. Південний Буг

в районі о. Кемпа  в м. Вінниці
2019-2021 +125 952,00 +2,1 

Капітальний ремонт інженерних мереж -1 089 378,00

Капітальний ремонт інженерних мереж

(відновлення футлярів) по вул. Соборній в м.

Вінниця

2019-2021 -38 157,00 -1 089 379,00 -7,2

Капітальний ремонт інженерних мереж

(відновлення футлярів) по вул. Келецькій в м.

Вінниця

2019-2021 +1,00 

Капітальний ремонт контейнерних майданчиків +313 676,00 

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

по вул. Шевченка, 5а  в м. Вінниця
2020 +19 800,00 +17,1 

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

по вул. Ширшова (між будинками №27 та №31) в

м. Вінниця

2020-2021 +24 200,00 +2,9 

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

на перехресті вул. Шевченка та вул. І. Бойка в м.

Вінниця

2020 +263 196,00 +19,3 

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

по вул. Замостянській  в м. Вінниці 
2019-2020 +1 540 877,00 +99,8 +3 240,00 +100,0 

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

по вул. Мури (в районі будинку №4)  в м. Вінниці
2019-2020 +1 399 783,00 +99,7 +3 240,00 +100,0 

Капітальний ремонт елементів благоустрою -14 977,00 

Капітальний ремонт громадської вбиральні по

вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця
2020 +33 000,00 0,0 +33 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт сходів по вул. І. Огієнка в м.

Вінниця
2020 -47 977,00 0,0 -47 977,00 -100,0

Реалізація проектів в рамках  "Бюджету громадських 

ініціатив  Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади"

0,00

капітальний ремонт зони благоустрою в районі

будинку №348 по вул.Пирогова
2020 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -100,0

  в тому числі:
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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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- на реалізацію проекту "Успішна громада –

здорова громада!" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади" 

-1 000 000,00

капітальний ремонт спортивного майданчика в

районі будинку №348 по вул.Пирогова
2020 +1 000 000,00 0,0 +1 000 000,00 +100,00

  в тому числі:

- на реалізацію проекту "Успішна громада –

здорова громада!" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади" 

+1 000 000,00 

0600000 Департамент освіти +610 746,00 

0610000 Департамент освіти +610 746,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +0,00 

з них : +0,00 

 - за рахунок доходів бюджету +0,00 

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад № 2 Вінницької міської ради» по вул.

Пирогова, 159 в м. Вінниця, у тому числі проектні

роботи

2020-2021 -38 782,00 -38 782,00 

Капітальний ремонт тераси комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад № 5 Вінницької

міської ради» по вул. Стрілецька, 85-А в м.

Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020-2021 -35,00 -35,00 

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад № 9 Вінницької міської ради» по вул.

Пушкіна, 8 в м. Вінниця, у тому числі проектні

роботи

2020-2021 -657 162,00 -657 162,00

Капітальний ремонт покрівлі комунального

закладу «Дошкільний навчальний заклад № 13

Вінницької міської ради» по вул. Магістрацька,58

в м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020 +614 897,00 0,0 +614 897,00 +100,0 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу «Дошкільний навчальний заклад № 23

Вінницької міської ради» по вул. О.Довженка, 3а

в м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020 -47 326,00 -47 326,00 
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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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт покрівлі та приміщень

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад № 46 Вінницької міської ради» по

просп.Юності,15 в м. Вінниця, у тому числі

проектні роботи

2020 +252 088,00 0,0 +128 408,00 +100,0 

0611020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

+370 414,00 

з них :

 - за рахунок доходів бюджету -109 100,00 

Капітальний ремонт території КЗ "ЗШ I-III

ступенів №19 Вінницької міської ради", у тому

числі проектні роботи

2020 -109 100,00 0,0 -109 100,00 -100,0

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Екологічний форум "Еко-

лідери для майбутнього!" під відкритим небом" -

переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади

-109 100,00 

 - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному 

фонду бюджету станом на 01.01.2020р

+479 514,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.

Пирогова Вінницької міської ради" по вул.

Маліновського,7 в м.Вінниця, у тому числі

проектні роботи

2020 -47 283,00 -47 283,00 

Капітальний ремонт території комунального

закладу «Загальноосвітня школа І ступеня № 5

Вінницької міської ради» по вул. Богдана Ступки,

18 в м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020-2021 -17 327,00 -17 327,00 

Капітальнй ремонт території з благоустрою

рекреаційної зони комунального закладу "Фізико-

математична гімназія №17 Вінницької міської

ради", у тому числі проектні роботи

2020 +347 587,00 +347 587,00 

Капітальний ремонт покрівлі комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

27 Вінницької міської ради» по вул.Ватутіна,42 в

м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020 +256 489,00 +89,6 

10



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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку

комунального закладу "Навчально-виховний

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -

гімназія № 30 ім. Тараса Шевченка Вінницької

міської ради" по вул.Стрілецька, 62 в м. Вінниця,

у тому числі проектні роботи

2020-2021 -59 952,00 0,0 -59 952,00 -100,0

0611170 1170 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів
+240 332,00 

з них :

 - за рахунок доходів бюджету +240 332,00 

Капітальний ремонт приміщень комунальної

установи "Інклюзивно-ресурсний центр №2

Вінницької міської ради" по вул.Замостянська, 51

в м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020 +240 332,00 0,0 +240 332,00 +100,0 

0700000 Департамент охорони здоров'я +4 982 956,00 

0710000 Департамент охорони здоров'я +4 982 956,00 

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
+4 982 956,00 

з них :

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів з реконструкції, капітального 

ремонту приймальних відділень в опорних закладах 

охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

+4 679 990,00 

Капітальний ремонт частини приміщень в

Комунальному некомерційному підприємстві

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої

медичної допомоги» в рамках проекту

EMERGENCY-2020 за адресою: м. Вінниця, вул.

Київська, 68

2020 +4 679 990,00 0,0 +4 679 990,00 +100,0 

 - за рахунок доходів бюджету +302 966,00 

Капітальний ремонт частини приміщень в КНП

"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої

медичної допомоги" в рамках проекту

EMERGENCY-2020 по вул.Київська,68 в

м.Вінниця  (проектні роботи)

2020 -200 000,00 0,0 -200 000,00 -100,0

Капітальний ремонт правого крила третього

поверху будівлі стаціонару КНП "Вінницька

міська клінічна лікарня №3" вул.

Маяковського,138 в м.Вінниця, у тому числі

проектні роботи

2020-2021 +111 300,00 0,0 +111 300,00 +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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт даху будівлі поліклініки КНП

"Вінницька міська клінічна лікарня №3" вул.

Маяковського,138 в м.Вінниця, у тому числі

проектні роботи

2020-2021 +100 000,00 0,0 +100 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт частини приміщень в

Комунальному некомерційному підприємстві

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої

медичної допомоги» в рамках проекту

EMERGENCY-2020 за адресою: м. Вінниця, вул.

Київська, 68, у тому числі проектні роботи

2020 +291 666,00 0,0 +291 666,00 +100,0 

1000000 Департамент культури +1 487 940,00 

1010000 Департамент культури +1 487 940,00 

1017340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури
+1 487 940,00 

Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки історії

національного значення "Садиба письменника і

громадського діяча М.М.Коцюбинського" по

вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-Н) (в т. ч.

проектні роботи) 

2017-2021 +422 768,00 -3,2 +1 487 940,00 +50,4

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +67 741,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +67 741,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +67 741,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+67 741,00

Капітальний ремонт роздягальні в

адміністративно-побутовому корпусі "Міської

дитячо-юнацької спортивної школи №1" по вул.

Хлібна,1 в м. Вінниця, у тому числі проектні

роботи

2020 +67 741,00 +17,5 

Всього +31 195 259,00

Міський голова С.Моргунов
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від  28.08.2020   №2346

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 +2 856 583,00 +988 583,00 +1 868 000,00 +1 868 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +2 856 583,00 +988 583,00 +1 868 000,00 +1 868 000,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
+48 500,00 +48 500,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
+48 500,00 +48 500,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -626 722,00 -626 722,00 

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
-626 722,00 -626 722,00 

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 

2020 році, згідно з рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 13.08.2020р. №1574

+373 278,00 +373 278,00

  з них:

 - Вінницька громадська організація "Крок 

назустріч" на реалізацію проекту  "Сучасне 

врядування для нових жителів Вінницької 

міської ОТГ"

+97 700,00 +97 700,00

 - Громадська організація "Освітній простір 

2.0" на реалізацію проекту "Школа 

громадянської активності ActiveLab"

+59 450,00 +59 450,00

- Вінницька обласна правозахисна організація 

"Джерело надії" на реалізацію проекту 

"Паралельний простір. Відкрита подія для 

навчання та комунікації влада-громада"

+75 300,00 +75 300,00

Додаток 6

до рішення міської ради

Зміни до розподілу витрат бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських програм у 2020 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

- Громадська організація "Освіта Інвест" на 

реалізацію проекту "Студентський хаб – 

старт молодого вчителя"

+65 778,00 +65 778,00

- Громадська організація "Ю7 УРБАН 

СТУДІЯ" на реалізацію проекту "U7inema"
+75 050,00 +75 050,00

0210191 0191 0160 Проведення місцевих виборів                                           

Програма запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного,

техногенного і соціального характеру та

ліквідації їх наслідків на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2020-2024 роки

Рішення міської ради від

18.03.2020р.№2209, зі змінами
+659 805,00 +659 805,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету       +659 805,00 +659 805,00

в тому числі:

  = на здійснення протиепідемічних заходів 

щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 під час 

проведення місцевих виборів

+659 805,00 +659 805,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації,

реабілітації та працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2020 роки

Програма сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

24.02.2017р. №614, зі змінами

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації 

"Мольфар"
-270 000,00 -270 000,00 

 = фінансова підтримка Громадської спілки 

"Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів 

у м.Вінниці"

+270 000,00 +270 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+2 275 000,00 +907 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+2 275 000,00 +907 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00

в тому числі:
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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

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади,

матеріально-технічного забезпечення підрозділів Вінницького

міського управління Головного управління ДСНС України у

Вінницькій області на 2016-2020 роки"

+500 000,00 +500 000,00

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до призову і

служби в Збройних Силах України в населених пунктах, що

входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади  на  2018-2022р.р."  

Програма "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до

призову і служби в Збройних Силах України в

населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2018-2022р.р." 

Рішення міської ради від

30.03.2018р. №1105, зі змінами
+350 000,00 +350 000,00

з них:

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+350 000,00 +350 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-

2021 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2019-

2021 роки 

Рішення міської ради від

22.02.2019р. №1563, зі змінами
+1 425 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+1 425 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+1 425 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00

1200000 Департамент міського господарства -22 992 316,00 -22 992 316,00 -22 992 316,00 

1210000 Департамент міського господарства -22 992 316,00 -22 992 316,00 -22 992 316,00 

1216020 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

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+187 305,00 +187 305,00 +187 305,00

1200000 Департамент житлового господарства +9 871 205,00 +200 000,00 +9 671 205,00 +9 671 205,00

1210000 Департамент житлового господарства +9 871 205,00 +200 000,00 +9 671 205,00 +9 671 205,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+6 672 802,00 +200 000,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +6 672 802,00 +200 000,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00
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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

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального

користування, заміна поштових скриньок)                                                             

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+200 000,00 +200 000,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+3 198 403,00 +3 198 403,00 +3 198 403,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +7 581 631,00 +150 000,00 +7 431 631,00 +7 431 631,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +7 581 631,00 +150 000,00 +7 431 631,00 +7 431 631,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+3 650 000,00 +150 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Успішна громада – здорова

громада!" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади" (капітальний ремонт зони

благоустрою в районі будинку №348 по вул.Пирогова)

-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

- на реалізацію проекту "Успішна громада – здорова

громада!" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади" (капітальний ремонт спортивного

майданчика в районі будинку №348 по вул.Пирогова)

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+3 931 631,00 +3 931 631,00 +3 931 631,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +2 760 720,00 +220 000,00 +2 540 720,00 +2 540 720,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +2 760 720,00 +220 000,00 +2 540 720,00 +2 540 720,00

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+250 000,00 +250 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
+1 396 423,00 +1 396 423,00 +1 396 423,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
-30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:
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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

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00

0800000 Департамент соціальної політики +321 556,00 +292 156,00 +29 400,00 +29 400,00

0810000 Департамент соціальної політики +321 556,00 +292 156,00 +29 400,00 +29 400,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+141 839,00 +112 439,00 +29 400,00 +29 400,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+141 839,00 +112 439,00 +29 400,00 +29 400,00

в тому числі:

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці +6 168,00 +6 168,00

- громадська організація молоді з обмеженими фізичними

можливостями "Гармонія"
+135 671,00 +106 271,00 +29 400,00 +29 400,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +179 717,00 +179 717,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+179 717,00 +179 717,00

в тому числі:

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової

допомоги членам Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-6 168,00 -6 168,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів на території Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+185 885,00 +185 885,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 

2020 році, згідно з рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 13.08.2020р. №1574

+185 885,00 +185 885,00

  з них:

 - Вінницька обласна організація Українського 

товариства глухих на реалізацію проекту 

"Популяризація муніципальних електронних 

сервісів серед глухих людей"

+31 940,00 +31 940,00
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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

 - Громадська організація Вінницька міська 

громадська організація соціального розвитку 

та становлення окремих малозахищених 

категорій молоді "Паросток" на реалізацію 

проекту "Не бійся - дій!"

+97 945,00 +97 945,00

- Громадська організація "Полум'я надії" на 

реалізацію проекту "Нагодуй голодного"
+56 000,00 +56 000,00

0600000 Департамент освіти -18 597 783,00 -19 317 629,00 +719 846,00 +719 846,00

0610000 Департамент освіти -18 597 783,00 -19 317 629,00 +719 846,00 +719 846,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-568 971,00 -568 971,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -568 971,00 -568 971,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами

(відділення, групами))

+2 807 754,00 +2 328 240,00 +479 514,00 +479 514,00

Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+2 807 754,00 +2 328 240,00 +479 514,00 +479 514,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -940 744,00 -940 744,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2020р.

+479 514,00 +479 514,00 +479 514,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 268 984,00 +3 268 984,00

0611030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+40 751,00 +40 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +40 751,00 +40 751,00

0611110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної

(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-18 684 488,00 -18 684 488,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -5 898 946,00 -5 898 946,00 

 - за рахунок доходів бюджету -12 785 542,00 -12 785 542,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +151 435,00 +151 435,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +151 435,00 +151 435,00

в тому числі:
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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

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів на території Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+151 435,00 +151 435,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 

2020 році, згідно з рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 13.08.2020р. №1574

+151 435,00 +151 435,00

  з них:

 - Громадська організація "Освітній простір 

2.0" на реалізацію проекту "Майстерня 

шкільних ініціатив 2.0"

+97 875,00 +97 875,00

 - Громадська організація "Полум’я надії" на 

реалізацію проекту "Університет здорової 

молоді"

+53 560,00 +53 560,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+240 332,00 +240 332,00 +240 332,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи)

Програма "Вінницька громада - дружня до

дітей" на період 2015-2020 роки" 

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1949, зі змінами
-2 584 596,00 -2 584 596,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +12 639 070,00 +3 178 212,00 +9 460 858,00 +9 460 858,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +12 639 070,00 +3 178 212,00 +9 460 858,00 +9 460 858,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +7 577 823,00 +2 806 167,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+7 577 823,00 +2 806 167,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію

проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних

відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних

округах за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00

 - за рахунок доходів бюджету +2 897 833,00 +2 806 167,00 +91 666,00 +91 666,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +7 404 390,00 +2 632 734,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 724 400,00 +2 632 734,00 +91 666,00 +91 666,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+2 432 734,00 +2 632 734,00 -200 000,00 -200 000,00 

     в тому числі:
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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

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я 

-211 300,00 -211 300,00 -211 300,00 

= демонтаж медичного обладнання в КНП 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги»

+78 318,00 +78 318,00

= виготовлення (виконання) енергетичного 

сертифікату на приміщення в КНП 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги»

+40 000,00 +40 000,00

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

+11 300,00 +11 300,00 +11 300,00

= придбання постільної білизни для закладів 

охорони здоров'я
+168 000,00 +168 000,00

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+2 184 534,00 +2 184 534,00

 = проведення поточних ремонтів будівель 

(в тому числі приміщень) закладів охорони 

здоров'я

+161 882,00 +161 882,00

 - капітальний ремонт частини приміщень в 

Комунальному некомерційному підприємстві 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги» в рамках проекту EMERGENCY-2020 за 

адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 68

+4 971 656,00 +4 971 656,00 +4 971 656,00

в тому числі:

 =  за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на реалізацію проектів з 

реконструкції, капітального ремонту 

приймальних відділень в опорних закладах 

охорони здоров’я у госпітальних округах за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00

= за рахунок доходів бюджету +291 666,00 +291 666,00 +291 666,00
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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

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+173 433,00 +173 433,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +173 433,00 +173 433,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+173 433,00 +173 433,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+173 433,00 +173 433,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+278 285,00 +278 285,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+278 285,00 +278 285,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +278 285,00 +278 285,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+278 285,00 +278 285,00

     в тому числі:

= придбання постільної білизни для закладів 

охорони здоров'я
+32 000,00 +32 000,00

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+246 285,00 +246 285,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

     в тому числі:
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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

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я 

+49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +93 760,00 +93 760,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +93 760,00 +93 760,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+93 760,00 +93 760,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +93 760,00 +93 760,00

в тому числі:

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+93 760,00 +93 760,00

  = виконання Програми надання фінансової 

підтримки інститутам громадянського суспільства 

на реалізацію соціально - культурних проектів на 

території Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади

+93 760,00 +93 760,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 

2020 році, згідно з рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 13.08.2020р. №1574

+93 760,00 +93 760,00

  з них:

 - Громадська організація "Діа-Діти" на 

реалізацію проекту "Підтримка діа-молоді"
+93 760,00 +93 760,00

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00

1000000 Департамент культури +661 106,00 -576 834,00 +1 237 940,00 +1 237 940,00

1010000 Департамент культури +661 106,00 -576 834,00 +1 237 940,00 +1 237 940,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+46 000,00 +46 000,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -872 834,00 -872 834,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -872 834,00 -872 834,00 

в тому числі:
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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

  - виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-

2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів,

професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів,

фестивалів та культурно-мистецьких проектів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня

населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти виділяються

за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-1 068 334,00 -1 068 334,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально-культурних проектів на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+195 500,00 +195 500,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 

2020 році, згідно з рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 13.08.2020р. №1574

+195 500,00 +195 500,00

  з них:

 - Вінницька міська молодіжна громадська 

організація "Ноктюрн" на реалізацію проекту 

"Навчально-розважальна серія концертів 

"ROCK SCHOOL"

+98 400,00 +98 400,00

- Громадська організація "Українська сімейна 

фундація" на реалізацію проекту "Освітньо-

культурний табір "International Culture Camp"

+97 100,00 +97 100,00

1017340 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

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
+1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки історії

національного значення "Садиба письменника і громадського

діяча М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці

(ох.№020001-Н) (в т. ч. проектні роботи) 

+1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 684 000,00 +1 616 259,00 +67 741,00 +67 741,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 684 000,00 +1 616 259,00 +67 741,00 +67 741,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
-67 741,00 +67 741,00 +67 741,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-67 741,00 +67 741,00 +67 741,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Програма розвитку фізичної культури та спорту

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
+34 000,00 +34 000,00

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд +34 000,00 +34 000,0011



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

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +34 000,00 +34 000,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
+1 650 000,00 +1 650 000,00

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+1 650 000,00 +1 650 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +1 650 000,00 +1 650 000,00

з них:

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

+150 000,00 +150 000,00

  = Громадська організація "Футбольний клуб "Нива - 

Вінниця"
+1 500 000,00 +1 500 000,00

в тому числі:

для підготовки та участі спортсменів в 

чемпіонаті України з футболу серед команд другої 

ліги за рахунок субвенції з обласного бюджету

+1 000 000,00 +1 000 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва +220 000,00 +220 000,00 +220 000,00

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
+220 000,00 +220 000,00 +220 000,00

3700000 Департамент фінансів +19 428 732,00 +19 228 732,00 +200 000,00 +200 000,00

3710000 Департамент фінансів +19 428 732,00 +19 228 732,00 +200 000,00 +200 000,00

3719310 9310 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+6 839 690,00 +6 839 690,00

з них:

- субвенція обласному бюджету Вінницької області на оплату

праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів

професійно-технічної освіти державної форми власності,

розташованих на території Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади, в частині забезпечення видатків на

здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок

освітньої субвенції з державного бюджету

+6 839 690,00 +6 839 690,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +12 589 042,00 +12 389 042,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району

на соціально-економічний розвиток села Агрономічне

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00
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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

- обласному бюджету Вінницької області на оплату послуг з

підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у

закладах професійної (професійно-технічної) освіти,

розташованих на території Вінницької міської ОТГ, для

навчання учнів, місцем реєстрації яких є Вінницька міська

ОТГ

Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+12 389 042,00 +12 389 042,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів Програма розвитку туризму на 2016-2020 роки 
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2320, зі змінами

в тому числі:

- фінансова підтримка комунального підприємства

"Подільський туристично-інформаційний центр"
+103 090,00 +103 090,00

ВСЬОГО +16 434 504,00 +5 979 479,00 +10 455 025,00 +10 455 025,00

Міський голова С.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 +81 583,00 +81 583,00 +81 583,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +81 583,00 +81 583,00 +81 583,00

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

+860 000,00 +860 000,00 +860 000,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-811 500,00 -811 500,00 -811 500,00 

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -626 722,00 -626 722,00 -626 722,00 

 в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

-626 722,00 -626 722,00 -626 722,00 

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2020 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 

13.08.2020р. №1574

+373 278,00 +373 278,00 +373 278,00

  з них:

 - Вінницька громадська організація "Крок 

назустріч" на реалізацію проекту  "Сучасне 

врядування для нових жителів Вінницької міської 

ОТГ"

+97 700,00 +97 700,00 +97 700,00

 - Громадська організація "Освітній простір 2.0" 

на реалізацію проекту "Школа громадянської 

активності ActiveLab"

+59 450,00 +59 450,00 +59 450,00

- Вінницька обласна правозахисна організація 

"Джерело надії" на реалізацію проекту 

"Паралельний простір. Відкрита подія для 

навчання та комунікації влада-громада"

+75 300,00 +75 300,00 +75 300,00

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

Додаток 7

до рішення  міської ради   

від  28.08.2020  № 2346

Зміни до розподілу видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку
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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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 
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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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку

- Громадська організація "Освіта Інвест" на 

реалізацію проекту "Студентський хаб – старт 

молодого вчителя"

+65 778,00 +65 778,00 +65 778,00

- Громадська організація "Ю7 УРБАН СТУДІЯ" на 

реалізацію проекту "U7inema"
+75 050,00 +75 050,00 +75 050,00

0191 0191 0160 Проведення місцевих виборів                                           +659 805,00 +659 805,00 +659 805,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету       +659 805,00 +659 805,00 +659 805,00

в тому числі:

  = на здійснення протиепідемічних заходів щодо 

запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 під час проведення місцевих 

виборів

+659 805,00 +659 805,00 +659 805,00

1000 1000 Освіта -16 733 033,00 -16 733 033,00 -15 761 245,00 -1 357 971,00 +719 846,00 +719 846,00 +719 846,00 -16 013 187,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -6 839 690,00 -6 839 690,00 -5 606 303,00 -6 839 690,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2020р.

+479 514,00 +479 514,00 +479 514,00 +479 514,00

 - за рахунок доходів бюджету -9 893 343,00 -9 893 343,00 -10 154 942,00 -1 357 971,00 +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00 -9 653 011,00 

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -568 971,00 -568 971,00 -568 971,00 -568 971,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -568 971,00 -568 971,00 -568 971,00 -568 971,00 

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

+2 328 240,00 +2 328 240,00 -797 496,00 -392 500,00 +479 514,00 +479 514,00 +479 514,00 +2 807 754,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -940 744,00 -940 744,00 -797 496,00 -940 744,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2020р.

+479 514,00 +479 514,00 +479 514,00 +479 514,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 268 984,00 +3 268 984,00 -392 500,00 +3 268 984,00

1030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+40 751,00 +40 751,00 +40 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +40 751,00 +40 751,00 +40 751,00

1110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
-18 684 488,00 -18 684 488,00 -14 963 749,00 -396 500,00 -18 684 488,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -5 898 946,00 -5 898 946,00 -4 808 807,00 -5 898 946,00 

 - за рахунок доходів бюджету -12 785 542,00 -12 785 542,00 -10 154 942,00 -396 500,00 -12 785 542,00 
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1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +151 435,00 +151 435,00 +151 435,00

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +151 435,00 +151 435,00 +151 435,00

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади

+151 435,00 +151 435,00 +151 435,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2020 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.08.2020р. 

№1574

+151 435,00 +151 435,00 +151 435,00

  з них:

 - Громадська організація "Освітній простір 2.0" 

на реалізацію проекту "Майстерня шкільних 

ініціатив 2.0"

+97 875,00 +97 875,00 +97 875,00

 - Громадська організація "Полум’я надії" на 

реалізацію проекту "Університет здорової молоді"
+53 560,00 +53 560,00 +53 560,00

1170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00 +240 332,00

2000 2000 Охорона здоров’я +3 178 212,00 +3 178 212,00 +4 821 546,00 +4 821 546,00 +4 821 546,00 +7 999 758,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію

проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних

відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних

округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 178 212,00 +3 178 212,00 +141 556,00 +141 556,00 +141 556,00 +3 319 768,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 806 167,00 +2 806 167,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00 +7 577 823,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів з

реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в

опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00

 - за рахунок доходів бюджету +2 806 167,00 +2 806 167,00 +91 666,00 +91 666,00 +91 666,00 +2 897 833,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +2 632 734,00 +2 632 734,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00 +4 771 656,00 +7 404 390,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 632 734,00 +2 632 734,00 +91 666,00 +91 666,00 +91 666,00 +2 724 400,00

в тому числі:
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 
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з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+2 632 734,00 +2 632 734,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 +2 432 734,00

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для закладів охорони здоров'я

-211 300,00 -211 300,00 -211 300,00 -211 300,00 

= демонтаж медичного обладнання в КНП 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги»

+78 318,00 +78 318,00 +78 318,00

= виготовлення (виконання) енергетичного 

сертифікату на приміщення в КНП «Вінницька 

міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги»

+40 000,00 +40 000,00 +40 000,00

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

+11 300,00 +11 300,00 +11 300,00 +11 300,00

= придбання постільної білизни для закладів 

охорони здоров'я
+168 000,00 +168 000,00 +168 000,00

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+2 184 534,00 +2 184 534,00 +2 184 534,00

 = проведення поточних ремонтів будівель (в 

тому числі приміщень) закладів охорони здоров'я
+161 882,00 +161 882,00 +161 882,00

 - капітальний ремонт частини приміщень в Комунальному 

некомерційному підприємстві «Вінницька міська клінічна 

лікарня швидкої медичної допомоги» в рамках проекту 

EMERGENCY-2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 

68

+4 971 656,00 +4 971 656,00 +4 971 656,00 +4 971 656,00

в тому числі:

 =  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів з реконструкції, 

капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я у 

госпітальних округах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00 +4 679 990,00

= за рахунок доходів бюджету +291 666,00 +291 666,00 +291 666,00 +291 666,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+173 433,00 +173 433,00 +173 433,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +173 433,00 +173 433,00 +173 433,00

в тому числі:
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видатки 

споживання

з них

видатки розвитку

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+173 433,00 +173 433,00 +173 433,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+173 433,00 +173 433,00 +173 433,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+278 285,00 +278 285,00 +278 285,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +278 285,00 +278 285,00 +278 285,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+278 285,00 +278 285,00 +278 285,00

     в тому числі:

= придбання постільної білизни для закладів 

охорони здоров'я
+32 000,00 +32 000,00 +32 000,00

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+246 285,00 +246 285,00 +246 285,00

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+49 890,00 +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для закладів охорони здоров'я

+49 890,00 +49 890,00 +49 890,00 +49 890,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

в тому числі:
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- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади

+93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2020 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.08.2020р. 

№1574

+93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

  з них:

 - Громадська організація "Діа-Діти" на реалізацію 

проекту "Підтримка діа-молоді"
+93 760,00 +93 760,00 +93 760,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -2 010 549,00 -2 010 549,00 +11 014 886,56 +11 014 886,56 +11 014 886,56 +9 004 337,56

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +281 891,00 +281 891,00 +281 891,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 292 440,00 -2 292 440,00 +29 400,00 +29 400,00 +29 400,00 -2 263 040,00 

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+281 891,00 +281 891,00 +281 891,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+281 891,00 +281 891,00 +281 891,00

 в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+281 891,00 +281 891,00 +281 891,00

3140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-2 584 596,00 -2 584 596,00 -2 584 596,00 

3190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +112 439,00 +112 439,00 +29 400,00 +29 400,00 +29 400,00 +141 839,00

3192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+112 439,00 +112 439,00 +29 400,00 +29 400,00 +29 400,00 +141 839,00

в тому числі:

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці +6 168,00 +6 168,00 +6 168,00

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними 

можливостями "Гармонія"
+106 271,00 +106 271,00 +29 400,00 +29 400,00 +29 400,00 +135 671,00

3220 3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету
+10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56 +10 985 486,56
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3221 3221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 

частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов

+7 225 525,08 +7 225 525,08 +7 225 525,08 +7 225 525,08

3222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, 

та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи 

відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини 

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов

+2 751 998,48 +2 751 998,48 +2 751 998,48 +2 751 998,48

3223 3223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей учасників бойових дій на території інших держав,

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для

осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на

території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини

другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

+1 007 963,00 +1 007 963,00 +1 007 963,00 +1 007 963,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +179 717,00 +179 717,00 +179 717,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +179 717,00 +179 717,00 +179 717,00

в тому числі:
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 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" -270 000,00 -270 000,00 -270 000,00 

 = фінансова підтримка Громадської спілки "Координаційна 

рада учасників АТО/ООС та волонтерів м.Вінниці"
+270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-6 168,00 -6 168,00 -6 168,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади

+185 885,00 +185 885,00 +185 885,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 2020 році, 

згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

13.08.2020р. №1574

+185 885,00 +185 885,00 +185 885,00

  з них:

 - Вінницька обласна організація Українського 

товариства глухих на реалізацію проекту 

"Популяризація муніципальних електронних сервісів 

серед глухих людей"

+31 940,00 +31 940,00 +31 940,00

 - Громадська організація Вінницька міська 

громадська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій 

молоді "Паросток" на реалізацію проекту "Не 

бійся - дій!"

+97 945,00 +97 945,00 +97 945,00

- Громадська організація "Полум'я надії" на 

реалізацію проекту "Нагодуй голодного"
+56 000,00 +56 000,00 +56 000,00

4000 4000 Культура i мистецтво -576 834,00 -576 834,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -826 834,00 

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +250 000,00 +250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 

4060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+46 000,00 +46 000,00 +46 000,00

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -872 834,00 -872 834,00 -872 834,00 

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -872 834,00 -872 834,00 -872 834,00 

в тому числі:
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- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-

мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української національної

культури та збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

-1 068 334,00 -1 068 334,00 -1 068 334,00 

 -  виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам 

громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних 

проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної 

громади

+195 500,00 +195 500,00 +195 500,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2020 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.08.2020р. 

№1574

+195 500,00 +195 500,00 +195 500,00

  з них:

 - Вінницька міська молодіжна громадська 

організація "Ноктюрн" на реалізацію проекту 

"Навчально-розважальна серія концертів "ROCK 

SCHOOL"

+98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

- Громадська організація "Українська сімейна 

фундація" на реалізацію проекту "Освітньо-

культурний табір "International Culture Camp"

+97 100,00 +97 100,00 +97 100,00

5000 5000 Фiзична культура i спорт +1 616 259,00 +1 616 259,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +1 684 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з обласного бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +616 259,00 +616 259,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +684 000,00

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -67 741,00 -67 741,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-67 741,00 -67 741,00 -67 741,00 +67 741,00 +67 741,00 +67 741,00

5040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

5041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +1 650 000,00 +1 650 000,00 +1 650 000,00

5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+1 650 000,00 +1 650 000,00 +1 650 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +1 650 000,00 +1 650 000,00 +1 650 000,00
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з них:

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

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

  = Громадська організація "Футбольний клуб "Нива - 

Вінниця"
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

в тому числі:

для підготовки та участі спортсменів в чемпіонаті України з 

футболу серед команд другої ліги за рахунок субвенції з 

обласного бюджету

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +600 000,00 +600 000,00 -10 008 416,00 -10 008 416,00 -10 008 416,00 -9 408 416,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +600 000,00 +600 000,00 -10 008 416,00 -10 008 416,00 -10 008 416,00 -9 408 416,00 

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+200 000,00 +200 000,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 672 802,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +200 000,00 +200 000,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 672 802,00

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00 +6 472 802,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 -23 179 621,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +400 000,00 +400 000,00 +6 698 403,00 +6 698 403,00 +6 698 403,00 +7 098 403,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Успішна громада – здорова громада!" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

(капітальний ремонт зони благоустрою в районі будинку №348 по

вул.Пирогова)

-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

- на реалізацію проекту "Успішна громада – здорова громада!" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

(капітальний ремонт спортивного майданчика в районі будинку

№348 по вул.Пирогова)

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00
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7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +12 362 611,00 +12 362 611,00 +12 362 611,00 +12 362 611,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +12 362 611,00 +12 362 611,00 +12 362 611,00 +12 362 611,00

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +4 118 936,00 +4 118 936,00 +4 118 936,00 +4 118 936,00

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00 +4 639 312,00

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +2 116 423,00 +2 116 423,00 +2 116 423,00 +2 116 423,00

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки історії національного

значення "Садиба письменника і громадського діяча

М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-

Н) (в т. ч. проектні роботи) 

+1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00 +1 487 940,00

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів

7361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

в тому числі:

- співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на об'єкти,

які фінансуються за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету

Міністрів України від 26.02.2020р. № 211-р (зі змінами)

з них:

Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68, у м. Вінниці - будівництво

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
-30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00

7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму

7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

в тому числі:

- фінансова підтримка комунального підприємства "Подільський

туристично-інформаційний центр"
+103 090,00 +103 090,00 +103 090,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00

в тому числі:
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- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00 +1 114 297,00

8300 8300 Охорона навколишнього природного середовища -42 360,00 +42 360,00

8330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів -42 360,00 +42 360,00

9300 9300

Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з 

державного бюджету

+6 839 690,00 +6 839 690,00 +6 839 690,00

9310 9310 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
+6 839 690,00 +6 839 690,00 +6 839 690,00

з них:

- субвенція обласному бюджету Вінницької області на оплату праці

з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійно-

технічної освіти державної форми власності, розташованих на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, в

частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної

середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного

бюджету

+6 839 690,00 +6 839 690,00 +6 839 690,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+12 389 042,00 +12 389 042,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +12 589 042,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +12 389 042,00 +12 389 042,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +12 589 042,00

в тому числі:

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району на

соціально-економічний розвиток села Агрономічне
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на оплату послуг з

підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах

професійної (професійно-технічної) освіти, розташованих на

території Вінницької міської ОТГ, для навчання учнів, місцем

реєстрації яких є Вінницька міська ОТГ

+12 389 042,00 +12 389 042,00 +12 389 042,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+907 000,00 +907 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +2 275 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+907 000,00 +907 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +2 275 000,00

в тому числі:
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- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2016-

2020 роки"

+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання молоді та

організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних

Силах України в населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади  на  2018-2022р.р."  

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

з них:

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+57 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +57 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+57 000,00 +57 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00

ВСЬОГО +6 261 370,00 +6 261 370,00 -15 761 245,00 -1 425 712,00 +21 440 511,56 +21 440 511,56 -42 360,00 +21 482 871,56 +27 701 881,56

Міський голова  С.Моргунов     
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до рішення міської ради   

від  28.08.2020   № 2346

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

+907 000,00 +1 368 000,00 +2 275 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+907 000,00 +907 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 368 000,00 +1 368 000,00 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення

техногенної та пожежної безпеки в населених

пунктах, що входять до Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади, матеріально-

технічного забезпечення підрозділів Вінницького

міського управління Головного управління ДСНС

України у Вінницькій області на  2016-2020 роки"

+500 000,00 +500 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+500 000,00 +500 000,00 

- виконання Програми "Військово-патріотичне

виховання молоді та організація підготовки громадян

до призову і служби в Збройних Силах України в

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на  2018-2022р.р."  

+350 000,00 +350 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+350 000,00 +350 000,00 

з них:

= заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний

відділ м.Вінниця 
+350 000,00 +350 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+350 000,00 +350 000,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
+57 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+57 000,00 +57 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 368 000,00 +1 368 000,00 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+57 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+57 000,00 +57 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 368 000,00 +1 368 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне 

управління Національної поліції у 

Вінницькій області

+57 000,00 +1 368 000,00 +1 425 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+57 000,00 +57 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 368 000,00 +1 368 000,00 

 Додаток 8

Зміни до переліку додаткових видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 

рахунок направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 

01.01.2020р.
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти (у тому числі з

дошкільними підрозділами (відділення, групами))

+479 514,00 +479 514,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +479 514,00 +479 514,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+479 514,00 +479 514,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +479 514,00 +479 514,00 

ВСЬОГО +907 000,00 +1 847 514,00 +2 754 514,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    
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