
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ №

2020  р. сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 
грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»

Відповідно до пунктів 17-18 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації та висновки постійної комісії обласної 
Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 
року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік» такі зміни:

1.1 Внести зміни в додаток 1 до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», а саме: 
зменшити річні планові показники по коду бюджетної класифікації 21050000 
«Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» на суму
I 940 400,00 грн, по коду бюджетної класифікації 22010700 «Плата за ліцензії на 
право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами» на суму 
700,00 грн та збільшити, по коду бюджетної класифікації 22013200 «Плата за 
ліцензії на право оптової торгівлі пальним» на суму 506 000,00 грн, по коду 
бюджетної класифікації 22013300 «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
пальним» на суму 851 000,00 грн, по коду бюджетної класифікації 22013400 «Плата 
за ліцензії на право зберігання пального» на суму 584 100,00 грн;

1.2 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
на загальну суму 23 653 164,56 грн, в тому числі за КПКВК 0611030 «Надання 
загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для 
дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» на суму
II 120 664,56 грн, КПКВК 0611040 «Надання загальної середньої освіти 
санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для 
дітей, які потребують тривалого лікування» на суму 595 300,00 грн, КПКВК 
061 1050 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної 
середньої освіти» на суму 2 643 000,00 грн, КПКВК 0611070 «Надання загальної 
середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими
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освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» на суму
2 313 400,00 грн, КПКВК 0611110 «Підготовка робітничих кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» на суму 
6 980 800,00 грн;

1.3 Збільшити видатки загального, спеціального та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації на загальну суму 98 625 731,86 грн, в тому числі за КПВКВ 
0711120 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» на загальну 
суму 2 137,28 грн, КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» на суму 907 000,00 грн, КПКВК 0712020 «Спеціалізована 
стаціонарна медична допомога населенню» на суму 1 952 500,00 грн, 
КПКВК 0712040 «Санаторно-курортна допомога населенню» на 50 000,00 грн, 
КПКВК 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню» на суму 
30 524 486,00 грн, КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері охорони здоров'я» на суму 63 230 500,00 грн, КПКВК 0712152 «Інші 
програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на суму 1 959 108,58 грн;

1.4 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Управлінню культури і мистецтв обласної державної адміністрації на 
загальну суму 251 400,00 грн, в тому числі за КПКВК 1011120 «Підготовка кадрів 
закладами фахової передвищої освіти» на суму 251 400,00 грн;

1.5 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду і кредитування 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації на 
загальну суму 3 446 809,76 грн, в тому числі за КПКВК 1217363 «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій» на суму 3 000 000,00 грн, КПКВК 1218821 «Надання 
пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво, придбання житла» на суму 446 809,76 грн;

1.6 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту будівництва, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації на загальну суму 9 726 572,29 грн, в тому числі за КПКВК 
1517324 «Будівництво установ та закладів культури» на суму 273 477,29 грн, 
КПКВК 1517367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» на суму 
9 453 095,00 грн;

1.7 Збільшити видатки загального, спеціального та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Управлінню дорожнього господарства 
обласної державної адміністрації на загальну суму 68 224 577,90 грн, в тому числі 
за КПКВК 1917363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 642 852,85 грн, 
КПКВК 1917461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 8 667,75 грн, 
КПКВК 1917462 «Утримання та розвиток автомобільних л^оріг та дорожньої 
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інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» на суму 67 283 569,72 
грн, КПКВК 1917463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів» на суму 
289 487,58 грн;

1.8 Збільшити видатки загального, спеціального, бюджету розвитку 
спеціального фонду та кредитування обласного бюджету Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 7 745 547,89 грн, в тому числі за КПКВК 2417110 
«Реалізація програм в галузі сільського господарства» на суму 1 452 250,00 грн, 
КПКВК 2417130 «Здійснення заходів із землеустрою» на суму 427 240,89 грн, 
КПКВК 2418313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного 
середовища» в сумі 132 057,00 грн, КПКВК 2418831 «Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» в сумі 3 734 000,00 грн, 
КПКВК 2418841 «Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла» на суму 2 000 000,00грн;

1.9 Збільшити видатки спеціального фонду обласного бюджету Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації на загальну суму ЗО 718 397,43 грн, в тому числі за КПКВК 2518330 
«Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» на суму 
30 718 397,43 грн;

1.10 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на 
загальну суму 224 466 726,18 грн, в тому числі за КПКВК 3718500 «Нерозподілені 
трансферти з державного бюджету» на суму 118 058 911,00 грн, КПКВК 3719330 
«Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету» на суму 2 633 747,08 грн, КПКВК 3719490 «Субвенція з місцевого 
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я 
у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 
державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 
97 222 014,00 грн, КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 
6 552 054,00 грн;

1.11 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації за КПКВК 2517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» на суму 6 000 000,00 грн.

2. Встановити, що в 2020 році орендна плата за майно спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області, що знаходиться на балансі 
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації, Департаменту з 
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питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами обласної державної адміністрації, зараховується в розмірі 100 відсотків 
балансоутримувачу.

3. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.2-1.10 цього рішення, 
здійснити за рахунок вільного залишку коштів загального та спеціального фонду 
обласного бюджету, який утворився станом на 1 січня 2020 року, відповідно до 
додатку 2 цього рішення, перерозподілу видатків між головними розпорядниками 
коштів в межах загального обсягу обласного бюджету відповідно до додатків 2, 3, 4, 
6 цього рішення.

4. Згідно із підпунктами 1.1-1.11 внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про 
обласний бюджет на 2020 рік» відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цього 
рішення.

5. Затвердити зміни до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 
грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внесені 
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації за погодженням з 
постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, а саме:

- від 16 січня 2020 року № 20 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2020 рік»;

- від 06 лютого 2020 року № 93 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2020 рік»;

- від 12 лютого 2020 року № 105 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2020 рік»;

- від 04 березня 2020 року № 169 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2020 рік»;

- від 18 березня 2020 року №195 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2020 рік».

6. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



ЗМІНИ
у додаток 1 "Доходи обласного бюджету на 2020 рік” до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликанння від 17 грудня 2019 року

№885 "Про обласний бюджет на 2020 рік”

Додаток 1
до р іш ення__сесії обласної Ради 7 скликання

___________2020 року № ___

(код бюджету) ( г р Н . )

Код Найменування доходів Разом Загальний ф о н д

С пеціальний ф о н д

В сього
у  т.н.: бю дж ет  

розвитку

20000000 Неподаткові надходження 0,00 0,00

21000000 Д оходи  в ід  вл асн ост і та п ідприєм ницької д ія л ьн ост і -1 940 400,00 -1 940 400,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів -1 940 400,00 -1 940 400,00

22000000 А дміністративні зб о р и  та платежі, д о х о д и  в ід  н еком ерц ійної го сп одар сь к о ї 
д ія л ьн ості 1 940 400,00 1 940 400,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 940 400,00 1 940 400,00

22010700
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та 
тютюновими виробами -700,00 -700,00

22013200 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним 506 000,00 506 000,00

22013300 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним 851 000,00 851 000,00

22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального 584 100,00 584 100,00

Разом доходів 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької ОДА М.Копачевський

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

( /
М.А.Копачевський



Д одаток 2
до ріш ення сесії обласної Ради 7 скликання

в ід ____________ 2020 року №

Д ж ер ел а  ф ін ан су ван н я  обласного  бю дж ету на 2020 рік
02100000000

(код бю дж ету) _______ ,________________________ ,__________________________________________________( грн.)

Код Назва Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього за типом кредитора 460 858 927,87 181 803 074,87 279 055 853,00 176 893 751,87

200000 Внутрішнє фінансування 460 858 927,87 181 803 074,87 279 055 853,00 176 893 751,87

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 460 858 927,87 181 803 074,87 279 055 853,00 176 893 751,87

208100 На початок періоду 467 063 800,24 250 443 442,90 216 620 357,34 114 413 039,58
208200 На кінець періоду 6 204 872,37 6 148 258,74 56 613,63 11 397,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 -62 492 109,29 62 492 109,29 62 492 109,29

Всього за типом боргового зобов’язання 460 858 927,87 181 803 074,87 279 055 853,00 176 893 751,87

600000 Фінансування за активними операціями 460 858 927,87 181 803 074,87 279 055 853,00 176 893 751,87

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 460 858 927,87 181 803 074,87 279 055 853,00 176 893 751,87

602100 На початок періоду 467 063 800,24 250 443 442,90 216 620 357,34 114 413 039,58
602200 На кінець періоду 6 204 872,37 6 148 258,74 56 613,63 11 397,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 -62 492 109,29 62 492 109,29 62 492 109,29

Директор Департаменту фінансів Вінницької ОДА

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

М.Копачевський



Д о даток  №  З
до  рішення __сесії о б л а сн о ї Ради 7 скликання

в ід ______________  2020 року №

ЗМІНИ

у додаток 3 "Розподіл видатків обласного бюджету на 2020 року" до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликаними від 17 грудня 2019 року №885 "Про обласний бюджет на 2020 рік"

21ОООООООО 
(код бюджету)

Ко.Ч ІірОірлМНО! 
класифікації

кредитування
місцевих
бюджетів

Кал
TIIKUKM

Б

Km 
фкпкі; кт 

квк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюлжеіної програми або 

напряму видатків 
згідно і типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний ф о н д С п еціальний ф о н д

Р азом
Усього

видатки
споживання

з них

«идитки розвитку Усього
утому числі 

бюджет розвитку
«идитки

споживання

3 них

видатки
розвит куоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0600000 Д епартам ент освіти і науки ОДЛ 10 000 000,00 10 000 000,00 13 653 164,56 13 653 164,56 13 653 164,56 23 653 164,56

0610000 Д епарт ам ент  освіт и і н ауки  ОДА 10 000 000,00 10 000 000,00 13 653 164,56 13 653 164,56 ІЗ 653 1 64,56 23 653 164,56

0611000 1000 О світа 10 000 000,00 10 000 000,00 13 653 164,56 13 653 164,56 13 653 164,56 23 653 164,56

0611030 1030 0922

Падання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для 
дітей,які потербують корекції ф ізичного та/або 
розумового розвитку

4 296 900,00 4 296 900,00 6 823 764,56 6 823 764,56 6 823 764,56 11 120 664,56

0611040 1040
0922  

/070301

Надання загальної середньої освіти санаторними 
закладами загальної середньої освіти з 
відповідним профілем для дітей, які потребують 
тривалого лікування

595 300,00 595 300,00 595 300,00

0611050 1050
0922

/070302

І Іадання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої 
освіти

2 643 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

0611070 1070
0922

/070304

І Іадання загальної середньої освіти навчально- 
реабілітаційними центрами для дітей з 
особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку

1 134 800,00 1 134 800,00 1 17S 600,00 1 178 600,00 1 178 600,00 2 313 400,00

0611110 1110
0930  

/070501

Підготовка робітничих кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти та 
іншими закладами освіти

1 330 000,00 1 330 000,00 5 650 800,00 5 650 800,00 5 650 800,00 6 980 800,00

0700000 Д е п а р т а м е н т  о х о р о н и  зд о р о в 'я  О Д Л 2 667 637,28 2 667 637,28 95 958 094,58 93 998 986,00 1 838 408,58 94 119 686,00 98 625 731,86

0710000 Д еп арт ам ент  охорони  здоров 'я ОДЛ 2 667 637,28 2 667 637,28 95 958 094,58 93 998 986,00 1 83 s  m , s s 94 119 6 S 6,00 98 625 731,86

0711000 1000 О світа 2 137,2S 2 137,28 2 137,28

0711120 1120
0941 

/070601
Підготовка кадрів закладами фахової 
передвищої освіти

2 137,28 2 137,28 2 137,28

0712000 2000 О хорона здоров'я 2 665 sno.llll 2 665 5ІШ.ШІ 95 958 094,58 93 998 986,00 1 838 408,58 94 I I 9 686,00 98 623 594,58

0712010 2010
0731

/080101
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

907 000,00 907 000,00 907 000,00

0712020 2020
0732 

/080201
Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

918 000,00 918 000,00 1 034 500,00 1 034 500,00 1 034 500,00 1 952 500,00

0712040 2040
0734

/080204
Санаторно-курортна допомога населенню 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



Код програмної 
к.іш».|.іканіТ 
нилатхін т;і 

крсдіггуніптя

Код
ЇЇІКН КМ

К

Код
Ф КІШ І/КТ

к п к

Найменування головною розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
згідно з типовою вшомчою/ТПКВК.МБ / 

ТКВКБМС

Загальний ф о н д С п еціальн ий ф онд

Разом
Усього

видатки
споживання

1 них

видатки розвитку Усього
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки

споживання

і  них

видатки
розвит куоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога  
населенню

561) 000,(10 560 000.00 29 964 486,00 29 964 486,00 29 964 486,00 ЗО 524 486,00

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров'я

230 500.00 230 500,00 63 000 000,00 63 (100 000,00 63 000 000.00 63 230 500,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у  сф ері охорони 
здоров'я

1 959 108,58 / 838 408,58 120 700.00 /  959 108,58

Субвенція на реформування регіональних систем охорони 
н)ороч 'я для чдтснепня щхпдін з виконання спільного і 
Міжнародним банком реконструкції та розпитку проекту 
"Поліпшення охорони ідороп'я на службі у  людей"

1 959 108,58 1 838 408.5Н 120 700.00 1 959 108,58

1000000 У правління культури і м истецтв  ОДА 251 400,00 251 400,00 251 4 0 0 ,0 0 251 400,00

1010000 У правління культ ури і .мистецт в ОДА 251 400,00 251 4/10.00 251 4 0 0 ,0 0 251 400,00

1011000 1000 Освіта 251 400,00 251 400,00 251 4 0 0 ,0 0 251 400,00

1011120 1120
0941

/070601
Підготовка кадрів закладами фахової 
передвічної освіти

251 400,00 251 400,00 251 400,00 251 400,00

1200000
Департамент житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури ОДА
3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000.00

1210000
Д еп арт ам ен т  ж ит лово-ком унального  госп одарст ва  

енергет ики т а інф раст рукт ури ОДА
3 000 000,00 3 000 000.00 3 000 000,00 3 ООО 000,00

1217300 7300 Б у'дівництво та  регіональний розви ток
3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000.00

1217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

3 000 000,00 3 000 000.00 3 000 000,00 3 ООО 000.00

1500000
Департамент будівництва, містобудування та архітектури 

ОДА
9 726 572,29 9 726 572,29 9 726 572,29 9 726 572,29

1510000
Д епарт ам ен т  будівницт ва, м іст обудуван н я  т а архіт ект ури  

ОДА
9 726 572,29 9 726 5 72,29 9 726 5 72.29 9 726 572,29

1517300 7300 Будівницт во т а регіональний розвиток 9 726 572,29 9 726 572,29 9 726 572.29 9 726 572,29

1517324 7324 0443
Будівництво уст анов та закладів культури

273 477,29 273 477,29 273 477,29 273 477,29

1517367 7367 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості

9 453 095,00 9 453 095,00 9 453 095.00 9 453 095.00

1900000 У правління дорож нього господарства ОДА 88 884,24 88 884,24 6S (35 693,66 843 456,19 8 667,75 68 (27 025,91 68 224 577.90

1410000 У правління дорож нього госп одарст ва ОДА 88 884,24 SS 884.24 6Х (35 693,66 S43 456.19 X 667.75 rt.V 127 025.91 68 224 577,90

1917363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щ одо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

642 852,85 642 852,85 642 852,85 642 S52.85

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації f — . Коначевськиїї



Кил програмної

креднтунаїїия
МІСЦСНМХ
бю джетів

Кил
ТІІКВКМ

в

К и ї
ФКНКІІ.КЇ

квк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
чпдпо і типовою віломчою/ТГІКВКМБ /  

ТКВКБМС

Загальний ф о н д С п еціальн ий  ф о н д

Разом
Усього

ні/датки
споживання

ч них

видатки розпитку Усього
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки

споживання

3 них

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та
енергоносії

1917461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

8 667.75 8 667,75 8 667,75

] 917462 7462 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  
державного бюджету

67 283 569,72 67 283 569,72 67 283 569,72

1917463 7463 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорож ньої інфраструктури за рахунок 
трансфертів з інших місцевих бюджетів

88 884,24 88 S84.24 20« 603,34 200 603,34 200 603,34 289 487,58

2400000
Д епартам ент агропромислового розвитку, екології та  

природних ресурсів О Д А
100 000,00 100 000,00 1 911 547,89 900 000,00 1 911 547,89 2 011 547,89

2410000
Д епарт ам ен т  агропром ислового розви т ку, ек о ло гії та 

природних ресурсів  ОДА
100 000,00 100 000,00 1 911 547,89 900 000,00 1 911 547,89 2 011 547,89

2417100 7100 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та 100 000,00 100 000,00 1 779 490„89 900 000,00 1 779 490,89 1 879 490,89

2417110 7110
0421

/160903
Реалізація програм в галузі сільського 
господарства

100 000,00 100 000,00 І 352 250,00 900 000,00 1 352 250,00 І 452 250,00

2417130 7130
0421

/160101
Здійснення заходів із землеустрою 427 240,89 427 2 4 0 ,S9 427 240,89

2418300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 132 057,00 132 057,00 132 057,00

2418313 8313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього 
природного середовища

132 057,00 132 057,00 132 057,00

2500000
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку ОДА
-6 000 000,00 -6 000 000,00 30 718 397,43 ЗО 718 397,43 24 718 397,43

2510000
Д епарт ам ен т  м іж народного співробіт ницт ва та 

регіон альн ого  розви т ку ОДА
-6 000 000,00 -6 000 000,00 30 718 397,43 ЗО 71S 397,43 24 718 397,43

2517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00

2517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щ одо соціально- 
економічного розвитку територій

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

2518300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 30 718 397,43 30 7 IS 397.43 30 718 397,43

2518330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони  
природних ресурсів

30 718 397,43 30 718 397,43 30 718 397,43

3700000 Д е п а р т а м е н т  ф ін а н сів  О Д А 169 946 553,35 ЗО 959 897,42 138 986 655,93 54 520 172,83 54 520 172,83 54 520 172,83 224 466 726,18
3710000 Д еп арт ам ен т  фінансів ОДА 169 946 553,35 3U 959 897,42 138 986 655,93 54 520 172,83 54 520 172,83 54 520 172,83 224 466 726,18
3718000 8000 Інша діяльність 99 894 629,27 21 953 352,27 77 941 277,00 18 164 281,83 18 164 2S1.83 18 164 281,83 118 058 911,10

3718500 8500 180
1 Іерозподілені трансферти з державного 
бю джету

99 894 629,27 21 953 352,27 77 941 277,00 18 164 281,83 18 164 281,83 18 164 281,83 118 058 911,10

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



Ко; і программ»! 
класифікації 
ішлатмк га 

кредитунаїшя
МІСЦСН1ІХ
бюджетів

К...І
ТПКНКМ

ь

Кил
ФКИКІі/КТ

к п к

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
згідно з типовою відоммою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний ф он д С п еціальн ий ф о н д

Р азом
Усього

видатки
споживання

3 ШІХ

видатки розвитку Усього
у чому числі 

бюдже т розви тку
видатки

споживання

з них

видатки
розвит куоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0 1 8 0

Залишок коштів станом на 1 січня 202 0  р о к у  
дот ації з м ісцевого бю дж ет у па здійснення 
переданих < держ авного бю дж ет у видат ків з  
утримання закладів освіти та охорони здоров'я  
)а рахунок відповідної додат кової дот ац ії з 
держ авного бюдж ет у

3 368 321,33 3 368 321.33 3 368 321,33

0 1 8 0

Залишок коштів етапом па 1 січня 202 0  року  
субвенції з місцевого бю дж ет у па здійснення 
переданих видатків у  сф ері освіти за  рахунок  
коштів освіт ньої субвенції

70 011 900,00 70 011 900.00 70 011 900,00

018 0

Залишок коштів етапом на 1 січня 2 020  р о к у  
субвенції і  м ісцевого бю дж ет у на здійснення 
переданих видатків у  сф ері охорони здоров'я за 
рахунок коштів м едичної субвенції

18 585 030,94 18 585 030,94 їв 585 030,94

0180

Залишок коштів станом па 1 січня 2 020  р о к у  
субвенції з  м ісцевого бю дж ет у на реалізацію  
заходів, спрямованих на розвит ок системи 
охорони здоров  я  у  сільській місцевості, за 
рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 
держ авного бюдж ету, що ут ворився па 
початок бюдж ет ного періоду

7 803 977,00 7 803 977,00 18 164 281,83 18 164 281,83 18 164 281,83 25 968 258,83

0180

Залишок коштів станом па /  січня 2020  р о к у  
субвенції з  м ісцевого бю дж ет у на надання 
держ авної підтримки особам з особливими 
освітніми пот ребами за рахунок відповідної 
субвенції з  держ авного бюдж ет у

125 400,00 125 400,00 125 400,00

3719000 9000 М іжбю джетн і гранеф ерти 70 051 924,08 9 006 545,15 61 045 378,93 36 355 891,00 36 355 891,00 36 355 891,00 106 4(17 815,08

3719330 9330 0180

Субвенція з місцевого бю джету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми погребами за рахунок відповідної 
субвенції і  державного бюджету

2 633 747,08 2454 491,15 і 79 255,93 2 633 747,08

3719490 9490 0180

Субвенція з місцевого бю джету на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості, за 
рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 
державного бю джету, що утворився на початок 
бюджетного періоду

60 866 123,00 60 866 123,00 36 355 891,00 36 355 891,00 36 355 891,00 97 222 014,00

3719800 9800 0180
Субвенція з м ісцевого бю джету д ер ж авном у  
бю джет)’ на виконання програм  соціаль но- 
економ ічного розвитку регіонів

6 552 054,00 6 552 054,00 6 552 054,00

3719800 9800 0180
для проведення додаткових статистичних 
досліджень Головним управлінням статистики у 
Вінницькій області

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

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації М .Л.Коначевеький



Кил програмної

крелитупання
місцевих
пюлжетін

Кол
ТІІКВКМ

ь

К ін
ФКВК!»КТ

ККК

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
згідно з ціновою відомчоїо/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальним фонд

Разом
Усього

видатки
споживання

3 НИХ

видатки розвитку Усього
у тому числі 

бюджет розвитку
айда піки 

споживання

3 них

«и да піки 
рот и пікуоплата праці

комунальні

енергоносії
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

3719800 9800 0180

на виконання заходів обласної Програми 
підтримки утримання об'єктів спільної 
комунальної власності територіальних 
громад області, які
орендуються/експлуатуються окремими 
органами виконавчої влади на 2018-2021 
роки

6 472 (154,00 6 472 054.00 6 472 054.00

Департамент фінансів Вінницької обласної держ авної адмініст рації 514 163,00 514 І63.ПП 514 163,00

Управління Північного оф ісу  Д ерж аудит служ би у  Вінницькій област і 529 624,00 529 624.00 529 624,00

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної держ авної адм ін іст рації 268 503.00 268 503.00 26в 503,00

Управління у  справах національностей та релігій обласної держ авної 
адмініст рації

80 155,00 80 і  55.00 80 155,00

Управління культури і мист ецтв обласної держ авної адмініст рації 440 400,00 440 400,00 440 400,00

Департамент між народного співробітництва та регіонального розвит ку  
обласної держ авної адмін іст рації

516 281,00 516 281.00 516 281,00

І "оповиє управління Д ерж авн ої ф іскальної служ би у  Вінницькій област і 1 516 788,00 1 516 788.00 1 516 788,00

Департамент соціальної та м олодіж ної політики обласної держ авної 
адмініст рації

435 173,00 435 і 73.00 435 173,00

Управління ф ізичної культ ури та спорт у обласної держ авної адмін іст рації 159 179,00 159 179.00 159 179,00

Служ ба у  справах дітей обласн ої держ авної адмініст рації 52 387,00 52 387.00 52 387,00

Департамент інформ аційної діяльності та комунікацій з громадськіст ю  
обласної держ авної адмін іст рації

131 091,00 ІЗ1 091.00 131 091,00

Департамент будівництва, містобудування та архітектури обласної 
держ авної адмініст рації

282 537,00 282 537.00 282 537,00

Апарат Вінницької обласн о ї держ авної адмініст рації 955 351,00 955 351.00 955 351,00

Департамент агропромислового розвитку, екології т а природних ресурсів  
обласної держ авної адмін іст рації

253 931,00 253 931.00 253 931,00

Департамент ж итлово-комунального господарст ва енергетики та 
інфраструктури обласн о ї держ авної адмініст рації

183 738,00 183 738.00 183 738,00

Управління Д ерж ан ої казначейської служ би України у  Вінницькому районі 
Вінницької област і

80 000,00 80 000.00 80 000.00

Управління дорож нього господарст ва обласної держ авної адмін іст рації 72 753,00 72 753,00 72 753,00

В сь о го 176 803 074,87 37 816 418,94 138 986 655,93 277 875 043,24 176 893 751,87 32 565 473,76 /ІА $  309 569,48 4Б4 678 118,11

Директор Департаменту фінансів Вінницької ОДА М .Копачевський

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації М.Л. Копачевськни



Додаток №4
до рішення __ сесії обласної Ради 7 скликання

в ід __________2020 року №

у додаток 4 "Кредитування обласного бюджету у 2020 році"
до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликанння від 17 грудня 2019 року №885 "Про обласний бюджет на 2020 рік"

02100000000

Кол програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів’

Код
ТІІКВКМК/
тквккмс1

Кол фквкб’

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Н адання кр едитів П овернення кредитів К р ед и т у в а н н я ,у сь о го

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом Загальний фонд

Спеціальний ф онд

Разом
усього

у  т ому  
числі 

бю дж ет  
розвит ку

усього
у  т ому числі 

бюдж ет  
розвит ку

усього
у  т о м у  числі 

б ю д ж ет  
р о зв и т к у

1200000
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та 

інфраструктури ОДА 0,00 446 809,76 0,00 446 809,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 809,76 0 ,00 446 809,76

1210000
Д еп а р т а м ен т  ж ит лово-ком унального господарст ва, енергет ики т а  

інф раст рукт ури ОДА 0,00 446 809,76 0,00 446 809,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 6  809,76 0 ,0 0 446 809,76

1218000 8000 Інша діяльність 0,00 446 809.76 0,00 446 809,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 809,76 0,00 446 809,76
1218800 8800 Кредитування 0,00 446 809,76 0,00 446 809,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 809,76 0,00 446 809,76

1218820 8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадян на будівництво/придбання 
житла та їх повернення

0,00 446 809,76 0,00 446 809,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 809,76 0,00 446 809,76

1218821 8821 1060
Падання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво , придбання житла

446 809,76 446 809,76 0,00 0,00 446 809,76 0,00 446 809,76

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та ириролних 

ресурсів ОДА 5 000 000,00 734 000,00 0,00 5 734 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 734 000,00 0,00 5 734 000,00

2410000
Д еп а р т а м ен т  агропром ислового розви т ку, ек о ло гії та природних  

ресурсів  ОДА 5 000 000,00 734 000,00 0,00 5 734 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 734 000,00 0 ,0 0 5 734 000,00

2418000 8000 Інша діяльність 5 000 000,00 734 000,00 0,00 5 734 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 734 000,00 0,00 5 734 000,00

2418800 8800 Кредитування 5 000 000,00 734 000,00 0,00 5 734 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 734 000,00 0,00 5 734 000,00

2418830 8830
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам 

житла на селі та їх повернення 3 000 000,00 734 000,00 0,00 3 734 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 734 000,00 0,00 3 734 000,00

2418831 8831 1060
Падання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі 3 000 000,00 734 000,00 3 734 000,00 0,00 3 000 000,00 734 000,00 0,00 3 734 000,00

2418840 8840
Довгострокові кредити громадянам на будівництво / 
реконструкцію / придбання житла та їх повернення 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

2418841 8841 1060
Падання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/прндбання житла 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Всього 5 000 000,00 1 180 809,76 0,00 6 180 809,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 1 180 809,76 Ґ ~ )  0 ,00 6 180 809,76

Д иректор  Д еп артам ен ту  ф інансів  В ін ни ц ько ї ОДА М.Коначевський

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації М.А.Копачевський



Додаток № 5
до ріш ення__сесії обласної Ради 7 скликання

від _______ 2019 року №

у додаток 5 "Міжбіоджетпі трансферти Вінницького обласного бюджету на 2020 рік" до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликанная від 17
грудня 2019 року №885 "Про обласний бюджет на 2020 рік"

0210000* WOO

ІСод бюджет)

Назва .місцевого бюджету 
адміністративно- 

територіальної одиниці

Трансферти іншим бюджетам

субвенції

загального фонду на: спеціального фонду на:

на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевост і, за рахунок занишку 
коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, т о  утворився на початок 
бюджетного періоду

на надання 
державної 
підтримки 
особам з 

особливими 
освітніми 

потребами за 
рахунок 

відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

в тому числі:

на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок 
бюджетного періоду

(видатки розвитку) (видатки споживання)

оснащення 
інклюзивно - 

ресурсних центрів

(видатки розвитку')

3719490 3719330 3719490
І 2 3 ■І-5+6+7 5 6 7 X

02203100000 м.Козятнн 40 146,19 10 751,19 29 395,00
02204100000 м.Ладижин 29 395,00 29 395,00
02205100000 м. Могилів-Подільський 58 790,00 58 790,00
02301200000 Барський район 4 329 000,00 66 139,00 66 139,00 4 361 251,00
02302200000 Бсршадський район 2 603 070,00 161 401,19 10751.19 150 650.00 990 000,00
02303200000 Вінницький район 69 813,00 69 813,00 693 000,00
02304200000 Гайсинський район 11 023,00 11 023,00 495 000,00
02305200000 Жмеринський район 396 000,00 7 349,00 7 349,00 8 040 558,00
02306200000 Іллінецький район 25 721,00 25 721,00
02307200000 Калинівськпн район 99 000,00 40 418,00 40 418,00 693 000,00
0230X200000 Козятинськни район 69 813,00 69 813,00 891 000.00
02309200000 Крижопільський район 198 000,00 55 116,00 55 116,00 396 000,00
02310200000 Лнповсцький район 198 000,00 47 767,00 47 767,00 495 000.00
02311200000 Літинський район 7 277 894,00 47 767.00 47 767,00 891 000.00

02312200000
М о ги л Іп-Поді л ьс Ь КІІ й 
район 58 790.00 58 790,00 891 000,00

02313200000
Мурованокуриловсцький
район 297 000,00 29 395.00 29 395,00

02314200000 1 Ісмкрівськнй район 99 000,00 11 023.00 11 023,00

02315200000 Оратінськнй район 297 000,00 147 546,00 22 046,00 125 500,00 2 530 924.00
02316200000 ІІіїнансі.кий район 10 350 000.00 3 674,00 3 674,00 198 000,00
02317200000 Погрсбніцснсі.киіі район 3 553 330.00 44 093.00 44 093,00 2 621 256,00
0231S200000 Тсплицький район 0,00 297 000,00
02319200000 Тнврівськнй район 198 000,00 40 418,00 40 418,00 198 000,00
02320200000 Томаишільський район 2 138 400,00 25 721,00 25 721,00 198 000,00
02321200000 Тростянсцький район 1 368 927,00 73 488,00 73 488,00
02322200000 Тульчинський район 1 688 422,00 47 767,00 47 767.00 693 000,00
02323200000 Хмільницький район 198 000,00 22 046.00 22 046.00 693 000,00
02324200000 Чернівецький район 297 000,00 66 139,00 66 139.00 396 000,00
02325200000 Чечельницький район 99 000,00 22 046.00 22 046.00
02326200000 ІІІаргородськин район 297 000,00 62 192.18 10751,18 51 441.00
02327200000 Ямпільський район 9 178 868,00 25 721.00 25 721,00 495 000.00
02501000000 отг.м. Калинівка 77 162,00 77 162,00 3 747 351.00
02502000000 отг.с.Студена 7 349.00 7 349,00
02503000000 отг м. Іллінці 5 287 786,00 22 046,00 22 046,00 99 000,00
02504000000 отг емт Вапнярка 22 046,00 22 046,00
02505000000 отгм . Бар 44 093,00 44 093,00
02506000000 отг м. Нсммріп 22 046,00 22 046,00
02507000000 о т г  м . Т у л ь ч и н 3 600 000.00 51 441,00 51 441.00
0250X000000 отг емт Вороноипця 3 674,00 3 674,00
02509000000 отг емт Даюін 7 349.00 7 349.00
02510000001) отг емт Оратів 11 023.00 11 023,00
02511000000 оті' емт Cm кінці 55 116.00 55 116,00
02512000000 отг емт Томашпіль 11 023.00 11 023,00
02514000000 отг є. Бабчинці 11 023,00 11 023,00 99 000,00
02515000000 отг с.Жданівці 7 349.00 7 349,00
02516000000 отг с. Джулинка 1 325 015,00 18 372,00 18 372,00
02517000000 отг є. Ковалівка 11 023,00 11 023,00
02520000000 отг с. Ссвериніїіка 7 349.00 7 349,00
02521000000 отг с.Сокирнниі 14 698.00 14 698,00
02522000000 отг є. Мурафа 25 721,00 25 721,00 198 000,00
02523000(100 от ге . Якушинці 18 372.00 18 372.00 3 497 717,00
02525000000 отг є. Шляхова 1 307 464,00 0,00 99 000.00
02526000000 отг с. Іванів 198 000,00 3 675,00 3 675.00
02527000000 отг емт. Глухівці 7 349.00 7 349.00

Директор Депагаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



Трансферти іншим бюджетам

субвенц ії

загального фонду на: спеціального фонду на:

І!;п»а місцевого бюджету на надання
в тому числі:

Код бюджету
адміністративно- 

територіальної одиниці
на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що уторився на початок 
бюджетного періоду

державної 
підтримки 
особам з 

особливими 
освітніми 

погребами за 
рахунок 

відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

(видатки розвитку) (видатки споживання)

оснащення 
інклюзивно - 

ресурсних центрів

на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, шо угворивея на початок 
бюджетного періоду

(видатки розвитку)

3719490 3719330 3719490

1 2 3 4=5+6+7 5 б 7 X
02528000000 отг с. Стара Прилука 0,00 99 000,00
02529000000 отг смт. Брацдав 11 023,00 1 1 023,00

02530000000 отг с. Лука-Мслсшківська
2 636 986,00 18 372,00 18 372,00 99 000,00

02532000000 отг с. Росоїна 0,00 1 260 834,00
02533000000 отг м. Гчіпанії 1 349 961,00 18 372,00 18 372,00
02534000000 отг с. Попа Гребля 3 674,00 3 674,00
02535000000 отг смт. Тростянсць 25 721,00 25 721,00
02536000000 отг м. Вінниця 462 703,33 10 751,18 451 952,15
02537000000 отг м. Хмільник 69 813,00 69 813,00
02538000000 отг смт. Тс ПІНІ к 7 349,00 7 349,00
02540000000 от ге . Соболівка 3 674,00 3 674,00
02542000000 отг м. Жмеринка 143 029,19 10751,19 132 278,00

Усього 60 866 123,00 2 633 747,08 53 755,93 2 454 491,15 125 500,00 З б /§ б  891,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької ОДЛ У  М.Копачевськни

Директор Депатаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



Д о д а то к  №  6

до р іш е н н я__сесії об ласн о ї Ради  7 с к л и к а н н я

в і д ____________2020  року  №

у додаток 6 "Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої,  
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 р оц і” до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликаннпя від 17 грудня 2019 року № 885

"Про обласний бюджет на 2020 р ік”

02100000000 
(код бюджету)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетіві

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/
КТКВК

Назва головного розпорядника 
коштів

Найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з 

Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно 
до проектно-кошторисної 

документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0600000 Департамент освіти і науки ОДА 13 653 164,56
0610000 Департамент освіти і науки ОДА 13 653 164,56
0611000 1000 Освіта 13 653 164,56

0611030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної середньої 
освіти для дітей,які потербують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку

- капітальні видатки 6 823 764,56

0611070 1070
0922

/070304

Надання загальної середньої освіти 
навчально-реабілітаційними центрами для 
дітей з особливими освітніми потербами, 
зумовленими складними порушеннями 
розвитку

- капітальні видатки 1 178 600,00

0611110 1110
0930

/070501

Підготовка робітничих кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти 
та іншими закладами освіти

- капітальні видатки 5 650 800,00

Теплицький професійний аграрний ліцей па капітальне будівництво котельні 700 000,00
0700000 Департамент охорони здоров'я ОДА 93 998 986,00

0710000 Д епарт ам ент  охорони здоров'я ОДА 93 998 986,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації ^^■ ^М .А .К о па чевський



1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 7 12020 2020
0732

/080201
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки 1 034 500,00

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога 
населенню

- капітальні видатки 29 964 486,00

Придбання обладнання для функціонування системи телемедиципи у  закладах охорони здоров'я Вінницької області шляхом 
розширення дата-цеитру комунальної установи "Територіальне медичне об'єднання "Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф»

29 964 486 ,00

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері охорони здоров'я

- капітальні видатки 63 000 000,00

1000000 Управління культури і мистецтв ОДА 251 400,00
1010000 Управління культури і мист ецт в ОДА 251 400,00

1011120 1120
0941

/070601

Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І - II рівнів акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами)

- капітальні видатки 251 400,00

1200000
Департамент житлово-комунального господарства 

енергетики та інфраструктури ОДА 3 000 000,00

1210000
Департамент ж итлово-комунального господарства енергетики  

та інфраструктури ОДА 3 000 000,00

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 3 000 000,00

0717363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

- капітальні видатки 3 000 000,00

Реконструкція ТП-№99 по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниця (коригування) 3 000 000,00

1500000
Департамент будівництва, містобудування та архітектури

ОДА
9 726 572,29

1510000
Департамент  будівництва, містобудування та архітектури

ОДА 9 726 572,29

1517324 7324 0443
Будівництво установ та закладів культури

- капітальні видатки 273 477,290

Реконструкція адмінбудинку з добудовою та переобладнанням під муз школу по вул.Вишнева, 3 в м.Погребище 273 4 77,290

1517367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості

- капітальні видатки 9 453 095,00

Білопільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Козятинський районний 
медичний центр первинної медико - санітарної допомоги Козятинської районної ради" по вул. Шкільна, 1 б, с. Білопілля, 
Козятинського району - будівництво

451 220,00

Городківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Крижопільського центру первинної медико - санітарної 
допомоги по вул. Бузкова, 2 а, с. Городківка, Крижопільського району - будівництво 2 238 0 ^ 0 0

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Озаршіецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства "Могилів- 
Подільський районний медичний центр первинної медико - санітарної допомоги" Могилів - Подільської районної ради по вул. 
Соборна, 7. с. Озаринці, Могилів-Подільського району - будівництво

2 996 166,00

Бронницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства "Могилів- 
Подіпьський районний медичний центр первинної медико - санітарної допомоги" Могилів - Подільської районної ради по вул. 
Гдловна, 94 г, с. Бронниця, Могилів-Подільської району - будівництво

952 958,00

Новофастівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Погребшцепський центр 
первинної медико - санітарної допомоги" Погребищепської районної ради по вул. Садова, 12 Б, с. Новофастів, 
Погребищенського району - будівництво

885 907,00

Капустянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства 
«Тростянецький районний центр первинної медико - санітарної допомоги» по вулиці Мічурина, 1 в, с. Капустянії, 
Тростянецького району - будівництво

1 290 701,00

Борисівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Центр первинної медико - 
санітарної допомоги" Іллінецької міської ради по вул. Т. Шевченка, 1 а, в с. Борисівка, Іллінецького району - будівництво 613 405,00

Бабчинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
центр первинної медико - санітарної допомоги Чернівецької районної ради" по вул. Незалежності, 1, в с. Бабчинці, 
Бабчинецької ОТГ, Чернівецького району - будівництво

24 674,00

1900000 У правління д о р о ж н ьо го  господарства О ДА 843 456,19
1910000 Управління дорожнього господарства ОДА 843 456,19

1917363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

- капітальні видатки 642 852,85

1917463 7463 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
трансфертів з інших місцевих бюджетів

- капітальні видатки 200 603,34

для співфінансувапня робіт за проектом «Капітальний ремонт мосту через р.Дохна на 5+356 км автомобільної дороги 0-02- 
02-03 Східний об 'їзд м. Бериіадь в м. Бериіадь Бериіадського району» 200 603,34

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 900 000,00

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 900 000,00

2417110 7110
0421

/160903
Реалізація програм в галузі сільського 
господарства - капітальні видатки 900 000,00

3700000 Д еп ар там ен т  ф інансів  О Д А 54 520 172,83
3710000 Департ амент  фінансів ОДА 54 520 1 ^ 3

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації М.А.Копачевський



1 2 3 4 5 6 7 8 9
3718000 8000 Інша діяльність 18 1 6 4  2 8 1 ,8 3

3718500 8500 180 Нерозподілені трансферти з державного 
бюджету

- капітальні видатки 18 164 281,83

3719490 9490 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості, за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції з державного 
бюджету, що утворився на початок 
бюджетного періоду

- капітальні видатки 36 355 891,000

Будівництво Якушипецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального пекомерційного підприємства 
«Вінницький районний медичний центр первинноїмедико - санітарної допомоги» по вул.Барвінкова, 21 А, с.Якушинці, 
Вінницького району

3 497 717,000

Ялтушківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Соборна 105 в с.Ялтуїиків Барського району - 
реконструкція 4 361 251,000

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Партизанська, 38 в с. Мартинівка Жмеринського району - 
реконструкція 4 951 719,000

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 7 в с. Носківці Жмеринського району - реконструкція 2 791 839,000

Будівля Друж елюбівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна, 50, сДружелюбівка, 
Калинівського району - капітальний ремонт (утеплення фасаду, утеплення горищного перекриття, заміна віконних та 
дверних блоків, твердопаливного котла)

3 747 351,000

Будівля Плисківської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Пирогова 2 в с.Плисків Погребищенського 
району - капітальний ремонт (коригування) 2 027 256,000

Реконструкція приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гру шевського, 31 в с.Росоїиа, 
Липовецького району Вінницької області 1 260 834,000

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Оратівського районного центру первинної медико-санітариої допомоги 
за адресою: Україна, смт.Оратів, Оратівського району, Вінницької області, вул.Пирогова, 2 - капітальний ремонт по 
утепленню фасадів будівлі

2 233 924,000

Всього 176 893 751,870

Директор Департаменту фінансів Вінницької ОДА .^ М .К О П А Ч Е В С Ь К И Й(г

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації М.А.Копачевський



Додаток № 7
до р іш ен н я__сесії обласної Ради 7 скликання

від__________2020 року №

у додаток 7 "Уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році" до рішення 41 сесії обласної
Ради 7 скликанння від 17 грудня 2019 року №885 "Про обласний бюджет на 2020 рік"

02100000000 

(код бюлжету)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника місцевого 
бюджету/ відповідального ВНкЧЛіаііця,найменування 

бюджетної програми/підпрограми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено 

.місцеву регіональну 
програму

Усього Загальний фонд

С пеціальний фонд

усього
у том у ч и с л і  

бю джет р о зв и т к у

1200000
Департамент житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури ОДА
446 809,76 0,00 446 809,76 0,00

1210000
Департамент житлово-комунального господарства 

енергетики та інфраструктури ОДА
446 809,76 0,00 446 809,76 0,00

1218820 8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадян на будівництво/придбання житла та їх повернення

« К о м п л е к с н а  р е г іо н а л ь н а  п р о г р а м а  

п іл ь г о в о го  д о в г о т е р м ін о в о г о  
к р е д и т у в а н н я  г р о м а д я н , я к і п о т р е б у ю т ь  

п о л іп ш е н н я  ж и т л о в и х  у м о в  у В ін н и ц ь к ій  
о б л а с т і н а  2 0 1 8 -2 0 2 2  р о к и »  

(к р е д и т у в а н н я )

446 809,76 446 809,76

1218821 8821 1060
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям 
та одиноким молодим громадянам па будівництво , 
придбання житла

446 809,76 446 809,76

1900000 Управління дорожнього господарства ОДА 67 573 057,30 88 884,24 67 484 173,06 200 603,34

1910000 Управління дорожнього господарства ОДА 67 573 057,30 8S 884,24 67 484 173,06 200 603,34

1917461 7461 0455
Утриманця та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

Регіональна програма розвитку 
автомобільних доріг Вінницької області на 

2019-2023 роки

8 667,75 8 667,75

1917462 7462 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 
державного бю джету

67 283 569,72 67 283 569,72

1917463 7463 0457
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорож ньої інфраструктури за рахунок трансфертів з  
інших місцевих бюджетів

289 487,58 88 884,24 200 603,34 200 603,34

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
7 613 490,89 5 100 000,00 2 513 490,89 0,00

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
7 613 490,89 5 100 000,00 2 513 490,89 0,00

2417100 7100 С ільське, л ісове, р іібііе господарство та  м исливство 1 879 490,89 100 000,00 1 779 490,89

2417110 7110 0421 Р еал ізац ія  п р о гр а м  в гал у зі с іл ь с ь к о г о  го с п о д а р с т в а

Обласна Програма розвитку особистих 
селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2016-2020 роки

1 452 250,00 100 000.00 1 352 250,00 900 000.00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації ІМ .А .Копачевськии



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ

Код ф к і ік і;

Найменування головного розпорядника місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця,найменування 

бюджетної програми/підпрограми 
л  іпно і Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
програму

Усього Загальний фонд

С п еціальн ий  ф онд

усього
у том у ч и сл і  

бю дж ет р о зв и тк у

2417130 7130 0421 Зд ій сн ення  за х о д ів  з  зем л еу ст р о ю

Програма використання коштів па освоєння 
земель для сільськогосподарських та 
лісогосподарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь і охорони земель, проведення 
нормативної грошової оцінки землі, 
інвентаризації земель у Вінницькій області на 
2016-2020 роки

427 240.89 427 240.89

2418830 8830
Д о в г о с  трокові к р ед и т и  ін д и в ід у а л ь н и м  за б у д о в н и к а м  

ж и  тла на с ел і т а  їх  п о в ер н ен н і!
.4 734 000,00 3 000 000,00 734 000,00 0,00

241883! 8831 1060
Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на сслі

Регіональна комплексна Програма 
інвестування житлового будівництва у 
Вінницькій області "Власний дім" на 2017-  
2020 роки

3 734 000,00 3 000 000,00 734 000,00

2418840 8840
Д о в г о с т р о к о в і к р ед и т и  г р о м а д я н а м  на  

б у д ів н и ц т в о /р е к о н с т р у к ц ію / п р и д б а н н я  ж и т л а  т а  їх  
п о в е р н е н н я

2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

2418841 8841 1060
Падання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

Регіональна цільова Програма будівництва 
(придбання) доступного житла у Вінницькій 
області на 2010-2017  роки (термін якої 
продовжено на 2018-2020  роки)

2 000 000,00 2 000 000.00

2500000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА
30 718 397,43 0,00 30 718 397,43

2510000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА ЗО 718 397,43 0,00 ЗО 718 397,43

2518300 8300 О хорона навколиш нього природного середовищ а 30 718 397,43 0,00 30 718 397,43

2518330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів

Регіональна програма охорони  
навколишнього природного середовища та 
раціонального використання природних 
ресурсів на 2013-2018  роки

30 718 397,43 30 718 397,43

3700000 Департамент фінансів ОДА 6 552 054,00 6 552 054,00 0,00 0,00

3710000 Департамент фінансів ОДА 6 552 054,00 6 552 054,00 0,00 0,00

3719800 9800 0180
Субвенція з м ісцевого бюджет)' д ер ж ав н ом у бю джету  

на виконання програм  соціально-ек оном ічного  
розвитку регіонів

Програма економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2020 рік

80 000,00 80 000,00

Програма підтримки утримання об'єктів 
спільної комунальної власності 
територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими 
органами виконавчої влади на 2 0 18-2021 
роки

6 472 054,00 6 472 054.00

Директор Департаменту фінансів Вінницької ОДА М .Копачевський
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Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії обласної Ради про внесення змін до

рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року 
№ 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»

Проект рішення для винесення на сесію обласної Ради підготовлений 
для забезпечення здійснення низки необхідних видатків.

Розподіляються залишки коштів загального фонду обласного 
бюджету, які склалися станом на 01.01.2020 року в загальній сумі 
244 295 184,16 грн, з них:

- залишки освітньої субвенції з державного бюджету -  93 918 601,84
грн;

- залишки медичної субвенції з державного бюджету -  22 285 030,94
грн;

- вільний залишок коштів додаткової дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я -  3 368 321,33 грн;

- вільний залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами -  2 759 147,08 грн;

- вільного залишку коштів загального фонду -  6 562 245,88 грн;
- вільний залишок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, за рахунок залишку коштів, що утворився на початок 
бюджетного періоду -  3 642 852,85 грн;

- вільний залишок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості -  111 670 100,00 грн;

- вільний залишок субвенції з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах -  88 884,24 грн;

а також залишки спеціального фонду обласного бюджету, які склалися 
станом на 01.01.2020 року в сумі -  216 563 743,71 грн, в тому числі:

- вільний залишок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах -  67 283 569,72 
грн;

- вільний залишок субвенції з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
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автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах -  200 603,34 грн;

- вільний залишок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості -  110 941 304,83 грн;

- вільний залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
природоохоронних заходів -  132 057,00 грн;

- вільний залишок субвенції з державного бюджету місцевому 
бюджету на реформу системи охорони здоров’я -  1 959 108,58 грн;

- вільний залишок податків, з них: екологічні податки -  30 718 397,43 
грн та транспортні податки -  8 667,75 грн;

- залишок коштів від надходжень втрат с/г та лісогосподарського 
виробництв, що мають цільове спрямування, відповідно до статті 209 
Земельного кодексу України -  879 490,89 грн;

повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних 
сільських забудовників -  734 000,00 грн;

- відсотки за надання пільгових довготермінових кредитів наданих з 
обласного бюджету молодим громадянам на будівництво та придбання житла
-  446 809,76 грн;

- інші субвенції -  273 477,29 грн;
- вільний залишок коштів бюджету розвитку -  2 986 257,12 грн.

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України та відповідно до 
Закону України від 14 листопада 2019 року №293 - IX «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» та наказу Міністерства фінансів України від 
18 грудня 2019 року №545 «Про затвердження Змін до бюджетної 
класифікації», внести зміни в додаток 1 до рішення 41 сесії обласної Ради 7 
скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 
рік», а саме:

- збільшити планові показники загального фонду обласного бюджету 
на 2020 рік по коду бюджетної класифікації 22013200 «Плата за ліцензії на 
право оптової торгівлі пальним» на суму 506 000,00 грн, по коду бюджетної 
класифікації 22013300 «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
пальним» на суму 851 000,00 грн, по коду бюджетної класифікації 22013400 
«Плата за ліцензії на право зберігання пального» на суму 584 100,00 грн;

- зменшити по коду бюджетної класифікації 21050000 «Плата за 
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» на суму
1 940 400,00 грн, по коду бюджетної класифікації 22010700 «Плата за ліцензії 
на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими 
виробами» на суму 700,00 грн;

Департамент освіти і науки ОДА

2

Збільшуються видатки Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації на загальну суму 23 653 164,56 грн, а саме: гл
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КПКВК 0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку» на суму 11 120 664,56 грн, в тому 
ЧИСЛІ: -  за поточнимими видатками загального фонду на суму 4 296 900,00 грн, в тому 
числі: Піщанській спеціальній школі-інтернат Вінницької обласної Ради (прикроватні 
тумбочки, меблі шкільні, шафи, комп’ютерна техніка, шифер, вогнегасники) -  266 400,00 
гри, Ободівській спеціальній школі-інтернат Тростяиецького району (придбання 
вогнегасників, принтерів, сканерів, моніторів, перегородки для спалень, тенів до бойлера, 
будівельних матеріалів, пуфиків та стільців, парт та меблів для їдальні, дверей вхідних -  

446 300,00 грн, Іванівській спеціальній школі-інтернат Калинівського району 
(санітарно-технічне обладнання, столярний інструмент, електроприлади, паливно- 
мастильні матеріали, запчастини до електрообладнання, музичні інструменти, 
пожежний щит, бензопила, демонстраційні матеріали, таблиці наочне шкільне 
обладнання) -  460 300,00 грн, Самгородоцькій спеціальній школі-інтернат 
Козятинського району (прикроватні тумбочки, сантехнічне обладнання, кухонне 
обладнання, матраци, електричні товари, парти, бойлери, тени, для бойлерів та 
електроплит, програмне забезпечення, комп’ютерна техніка) -  652 200,00 гри, КЗ 
«Прибузькій спецшколі - інтернат Вінницького району (сантехнічне та кухонне 
обладнання, матраци, крани, шланги, змішувачі води, вогнегасники, протигази, труби, 
заміна електропроводки, глибинні насоси) -  246 500,00 грн, С тар о прилуцькій спеціальній 
загальноосвітній школі-інтернат Липовецького району (нагрівні елементи для плит, 
фільтри водяні для бойлера, бензокоса, матраци, бензопила, спецодяг для працівників, 
санітарно-технічні, вироби, вогнегасники, рукомийники, стільці та столи навчальні, 
комп’ютерна техніка) -  385 000,00 грн, КЗ «Кисляцький НВК: спеціальна 
загальноосвітня школі-інтернат І-ІЛ  ступенів -  дошкільний навчальний заклад 
Гайсинського району (ліжка дитячі, стільці, шафа, стіл, стільці для фізкабінеті, тени 
до бойлерів, кухонне обладнання, тумбочки прикроватні, спортивне обладнання, 
технічний інструмент) -  461 000,00 грн, Буднянській спеціальній загальноосвітній 
школі-інтернат Шаргородського району (придбання шкільних меблів, меблів для їдальні, 
моніторів, медичного обладнання, системних блоків, запчастини для автомобіля, 
тумбочок приліжкових, вогнегасників, сантехнічних виробів) -  334 700,00 грн, 
Ситковецькій спеціальній ЗОШ  -  інтернат Немирівського р-ну (електротовари, меблі, 
для їдальні, ліжка та приліжкові тумбочки, комп ’ютерна техніка, вогнегасники 
порошкові, сантехнічні вироби) -  460 300,00 гри, Нечуївській спеціальній ЗОШ  -  
інтернат Ямпільського району (придбання вогнегасників та встановлення пожелсної 
сигналізації, меблів, кухонного обладнання, тумбочок приліжкових) -  310 500,00 грн, КЗ: 
«Вінницький навчально-виховний заклад: спеціальна загальноосвітня школа-інтериат 
І-ІІІ ступенів ДН З» (придбання моніторів, принтерів, сканерів, системних блоків) -  
273 700,00 грн;

за видатками бюджету розвитку спеціального фонду на суму
6 823 764,56 грн з них: Ободівській спеціальній школі-інтернат Тростяиецького району
-  700 000,00 гри для проведення капітального ремонту опалення закладу (350 000,00 грн -  
заміни вікон, дверей в майстернях та їдальні, 350 000,00 грн заміна радіаторів, труб, 
стояків); Іванівській спеціальній школі-інтернат Калинівського району - 896 000,00 грн 
на капітальний ремонт водонапірної башти; Самгородоцькій спеціальній школі- 
інтернат -  1 094 164,56 гри, з них: 404 164,56 грн на утеплення, перекриття фасадів 
прального та навчального корпусу, 150 000,00 гри -  для встановлення системи 
водоочистки, 540 000,00 грн -  для встановлення пожежної сигналізації; Ситковецькій 
спеціальній ЗОШ  -  інтернат Немирівського р-ну -  1 723 600,00 грн на завершення 
капітального ремонту будівлі навчального корпусу; Піщанській спеціальній
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загальноосвітній школі-інтернат Вінницької обласної Ради на монтаж та 
налаштування системи пожежної сигналізації -  800 000,00 гри; КЗ «Прибузькій 
спецшколі - інтернат Вінницького району -  1 360 000,00 грн у  т.ч.: 860 000,00 гри для. 
заміни водонапірної вежі та 500 000,00 грн для заміни та придбання трансформатора; 
КЗ «Вінницький НВК: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат / - / / /  ступенів 
Вінницької обласної Ради» - 250 000,00 грн для виконання робіт по заміні 
електропроводки;

КПКВК 0611040 «Надання загальної середньої освіти санаторними 
закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які 
потребують тривалого лікування» на суму 595 300,00 грн, 
Муроваиокуриловецькій санаторній школі-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей із 
захворюваннями серцево-судинними системами (придбання дверей, перегородок до 
душових кабін, коробок автомат, електробойлерів, сушок електричних для рук, тенів 
електричних, металорукавів, змішувачі води, санітарно-технічні вироби фаяссові, 

матеріали для комп ’ютерпої техніки, придбання для котельні запірної арматури, 
колосникові грати, меблі (тумбочки приліжкові, столи учнівські, шафи, стіл учнівський 
лабораторний, ліжка та матраци, двері міжкімнатні, лутки до дверей, запчастини для 
автотранспорту );

КПКВК 0611050 «Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» на суму 2 643 000,00 
грн в тому числі) КЗ «Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей з 
посиленою військово-фізичною підготовкою (вироби металеві, комп ’ютери та 
периферійні пристрої, системні блоки, будівельні матеріали, устаткування 
освітлювальне, прилади електромеханічні, паливно-мастильні матеріали, автомати 
електричні, меблі шкільні та для їдальні, санітарно-технічні вироби, пилка ланцюгова, 
пилосос, вагонка пластикова, ліжка, матраци) -  1 426 000,00 грн, Брацлавському НВК: 
дошкільний навчальний заклад ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів-гімназія (навчальні та 
методичні посібники, комп ’ютерне обладнання: клавіатура, оперативна пам 'ять, 
безперебійний блок живлення, батареї для нього, системний блок, лсорсткий диск, 
монітор, мікрофон, санітарно-технічне обладнання, шкільні меблі, прикроватні 
тумбочки, консолі, ванни, кухонне обладнання, електричні товари, телефонні апарати, 
кухонне обладнання, вогнегасники, протигази, респіратори, плит для підвісної стелі, 
інструменти, електроплитка, ліоіска, конструкціяф лавок з кутками, тумбочки, столи та 
стільці, парти, крісла, вішаки, світильники, конструкція поличок з вішаками, стіл з 
нержавіючої сталі (для кухні), поверхні електричні, бітумна черепиця, плита ОСБ, 
плитка тротуарна, труби та трубопроводи та фітинги пластмасові, вентилятори, 
спортивний інвентар, насоси, труби, інструменти для навчання, запчастини до 
транспортних засобів) -  686 800,00 грн, КЗ «Подільський науково-технічний ліцей для 
обдарованої молоді» (штори, жалюзі, вогнегасники, електротехнічне обладнання, 
стенди, шафи, стелаоїсі для підручників, комп 'ютерна техніка, засоби телекомунікації, 
монтаж' та встановлення та налагодлсення мережі обладнання 1*61 700, повірка 
вогнегасників, послуги по встановленню відеонагляду) -5 3 0  200,00 грн.;

КПКВК 0611070 «Надання загальної середньої освіти навчально- 
реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, 
зумовленими складними порушеннями розвитку» на суму 2 313 400,00 грн, за. 
поточними видатками загального фонду на суму 1 134 800,00 грн Котюлсанівському 
навчально-реабілітаційному центру Муроваиокуриловецького району (санітарно- 
технічне та кухонне обладнання, резина до автомобіля, спортивне обладнання, 
перфоратор, меблі, шафи, полички, тумбочки прикроватні, вогнегасники, 
профвипробування електрообладнання, програмне забезпечення, придбання та повірка 
лічильників, ком п’ютерне обладнання) -  134 700,00 грн, Немирівській спеціальній ЗОШ- 
Дирсктор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації /  ) М.А. Копачевський
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інтернат ім.М. О.Некрасова (придбання вогнегасників, комплектів парт, матеріалів для 
коміі ’ютерної техніки, столів для їдальні, стільців, шаф для одягу, водонагрівачів, кулерів 
для води, електротехнічне та санітарне обладнання) - 1 7 3  600,00 грн, Дашівському 
навчально-реабілітаційному центру Ілліпецького р-ну (комп ’ютерна техніка, меблі 
шкільні та тумбочки прикро ватні, стільці, столи парти, меблі для НУШ, санітарно- 
технічні та електричні вироби, ліоіска, двері металопластикові, гіпсокартон, придбання 
запчастин для автомобіля, ремонт комп’ютерної техніки) - 236 200,00 грн, 
Серебрійському навчально-реабілітаційному центру Могилів-Подільського району 
(придбання матраців, запчастин для автомобіля, придбання наочності та роздаткового 
матеріалу для НУШ, санітарио-технічно-гігієнічного обладнання, шкільних меблів, 
обладнання для кухні та їдальні (меблі, столи, стільці), вогнегасників перезарядка 
вогнегасників, послуги пожеоісиої сигналізації, ремонт димарів, програмне забезпечення) -  
291 500,00 грн, КНЗ «Вінницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» Вінницької 
обласної Ради (придбання меблів шкільних, ліжок, тумбочок прикроватных, меблів для 
кабінетів, електричні та санітарно-технічні товари, лампи бактерицидні, стільці 
дитячі, вогнегасники, обробка дерев ’яких конструкцій даху протипожежним 
матеріалом) -  298 800,00 грн .

- за видатками бюджету розвитку спеціального фонду на суму 1 178 600,00 грн, з 
них: Вінницькому НРЦ «Гніздечко» Вінницької обласної Ради - 298 600,00 грн на 
завершення капітального ремонту медичного блоку, Дашівському НРЦ Ілліпецького 
району - 880 000,00 грн, з них: 694 000,00 грн на капітальний ремонт башти 
Ролсновського та 186 000,00 грн на капітальний ремонт навчального корпусу.

КПКВК 0611110 «Підготовка робітничих кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» на 
суму 6 980 800,00 Грн, за поточними видатками загального фонду на суму 
1 330 000,00 грн (ДПНТНЗ «Жмеринському ВПУ -  55 700,00 грн з них: на придбання 
системних блоків для комп’ютерного класу -  25 700,00 грн, на придбання картриджів -

7 900,00 гри, придбання радіаторних батарей -  12 000,00 грн, придбання матеріалів до 
комп 'ютерної техніки 10 100,00 грн, Брацлавському професійному ліцею -  32 500,00 гри 
з них: придбання матеріалів для поточного ремонту опалювальної системи (круги, 
труби, згін та ін.) -  27 700,00 гри, оплата послуг по блискавкозахисту - 4 800,00 грн, 
ДПТІІЗ «Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти» - 15 500,00 грн, з 
них: придбання вогнегасників -  5 500,00 грн, послуги по виготовленню документів на 
каптажний колодязь -  10 000,00 грн, ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище 
професійне училище залізничного транспорту -  60 500,00 грн, з них: придбання труб 
каналізаційних -  14 500,00 гри, придания вогнегасників -  17 000,00 грн, придбання 
тумбочок приліжкових -  8 000,00 грн, придбання системних блоків -  10 000,00 грн, 
оплата послуг з технічного обслуговування вогнегасників -  11 000,00 грн, Немирівському 
професійному ліцею -  56 000,00 гри, з них: придбання меблів для гуртожитку: тумбочка
-  9 600,00 гри, придбання стільців -  10 000,00 гри, придбання шафи одезісної -  22 000,00 
гри , оплата послуг з технічного обслуговування газопроводу — 14 400,00 грн, ДНЗ  
«Гущинецьке ВПУ» - 147 900,00 гри, з них: придбання товарів для майстерні, 
навчальних кабінетів -  38 800,00 гри, придбання палив о-мастильних матеріалів для 
навчальних цілей -  24 900,00 грн, послуги з технічного обслуговування систем. 
газопостачання, пусконалагодзісувальної роботи (згідно акта виконаних робіт) -  
43 900,00 грн, виготовлення технічної документації на земельну ділянку -  16 700,00 грн, 
послуги по обслуговуванню оргтехніки -  23 600,00 грн, ВПУ №42 м. Погребище -  
71 400,00 гри, з них: придбання паливно-мастильних матеріалів для навчальних цілей -  
36 400,00 гри, послуги по ремонту комп’ютерів та проектора — 20000,00 грн, іговірка та 
обслуговування лічильників -  15 000,00 грн, Гніванському професійному ліцею ім . .  двічі
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Героя РС Р.Я. Малиновського -  38 900,00 грн, з них: придбання засобу дистанційної 
передачі даних постачання природного газу -  17 000,00 грн, оплата послуг з перевірки 
технічного стану заземлюючого устаткування -  15 000,00 грн, заправка картриджів -  
6 900,00 гри, Барському професійному будівельному ліцею Вінницької області -  
32 700,00 гри, з них: придбання рукава пожежного -  17 500,00 грн, придбання крану 
пожежного -  5000,00 грн, послуги по експлуатації складових газорозподільної системи -  
10 200,00 грн, Кузьмипецькому професійному аграрному ліцею Вінницької області -  
56 300,00 грн, з них: придбання обладнання для комп’ютерної техніки (клавіатура, 
картридж) -  3 700,00 грн, придбання паливо-мастильних матеріалів для навчальних цілей
-  10 800,00 грн, придбання запчастин для навчальної техніки -  22 600,00 грн, послуги з 
обслуговування офісної техніки -  8 000,00 грн, послуги по замірах опору ізоляції- 11200,00 
гри, Михайло в ецькому професійному аграрному ліцею -  ЗО 000,00 грн, з них: придбання 
матраців для гуртожитку -  12 000,00 грн, оплата послуг з перезарядки вогнегасників -
8 000,00 гри, оплата послуг з перевірки заземлення -  10 000,00 грн, НТУ №14 смт. 
Вороновії ця Вінницького району -  198 600,00 грн, з них: придбання принтера-сканера -
9 400,00 гри, придбання системного блоку -  10 400,00 грн, придбання монітору 5 400,00 
грн, придбання каналізаційних труб, хрестовин, залишок, муфт, кріплень -  27 300,00 грн, 
придбання обладнання для кухні, сантехнічні вироби —  18 000,00 гри, придбання бойлеру - 
5 400,00 грн, ремонт офісної техніки - 4 000,00 гри, оплата послуг з повірки та 
експертизи засобів обліку (датчиків, лічильників до газового котла) -  7 300,00 грн, 
обстеження димоходів та вентиляційних каналів, повірка котла -  5 900,00 гри, монтаж  
та встановлення систем пожежної сигналізації у  гуртожитку -  100 000,00 гри, технічне 
обслуговування та профілактичне вимірювання електрообладнання та контурів 
заземлення -  5 500,00 грн, Теплицькому професійному аграрному ліцею Вінницької 
області 125 300,00 грн, з них: придбання паливно-мастильних матеріалів для навчальних 
цілей -  28 000,00 грн, оплата послуг з виготовлення технічної документації на будівлі -  

97 300,00 гри, ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» - 18 800,00 грн, з 
них: придбання каналізаційних труб, каналізаційного рукава -  13 500,00 грн, водяного 
лічильника -  5 300,00 грн, Заболотилиському вищому професійному училищу №31 ім. 
Д.К.Заболотного -  80 300,00 грн, з них: придбання паливно-мастильних матеріалів для 
навчальних цілей -  15 400,00 грн, послуги по виготовленню технічної документації на 
землю -  64 900,00 грн, Вищому професійному училищу №41 -  103 800,00 грн, з них: 
придбання матраців -  12 000,00 грн, ремонт ком п’ютерної техніки -  16 000,00 грн, 
заправка вогнегасників -  7 000,00 грн, поточний ремонт асфальтового покриття 
території 55,1 м.кв. -  68 800,00 грн, Комаргородському вищому професійному училищу
-  109 000,00 грн, з них: придбання металопластикових вікон -  102 000,00 грн, оплат 
послуг по перезарядці вогнегасників -  7 000,00 грн, ДПТНЗ «Хмільницький аграрний 
центр професійно-технічної освіти» - 49 100,00 грн, з них: придбання комплектуючих 
запчастин до водопостачання та опалення -  28 000,00 грн, система оповіщення про 
пожежу - 2 1  100,00 гри, ДНЗ «ПЛСП м.Хмільник» - 12 000,00 грн, з них: оплата послуг 
по обслуговуванню котлів -  12 000,00 гри, Зозівському професійному аграрному ліцею 
Вінницької області -  35 700,00 грн, з них: придбання меблів для гуртожитку: матраци -  
14 000,00 гри, придбання вогнегасників -  4 500,00 грн, придбання запчастин для 
автомобілів для навчальних цілей -  10 500,00 грн, послуги по ремпту електричних приладів 
-6700,00  грн;

- за видатками бюдо/сету розвитку спеціального фонду на суму 5 650 800,00 гри, з 
них: Браїлівському професійному ліцею на капітальний ремонт котельні -  800 000,00 
грн, Немирівському професійному ліцею на придбання витяжки у  майстерні 100 000,00 
грн, Гнівапському професійному ліцею ім.двічі Героя РС Р.Я.Малиновського -  на 
капітальний ремонт (заміна вікон) у  виробничих майстернях та переходу суспільно- 
побутового корпусу 836 000,00 грн, Барському професійному будівельному ліцею на 
капітальний ремонт майстерні по влаштуванню навчально-практичного центру по
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професії «Монтажник систем утеплення будівель» - 549 000,00 гри, Михайло в ецькому 
професійному аграрному ліцею на капітальний ремонт актової зали та сходової клітки 
гуртожитку -  536 000,00 грн, Теплицькому професійному аграрному ліцею на 
капітальне будівництво котельні -  700 ООО, 00 грн, Заболотняпському вищому 
професійному училищу Крюїсопільського району -  500 000,00 грн на встановлення 
металопластикових вікон, Вищому професійному училищу №41 м. Тульчин на заміну 
вікон та дверей у  гуртожитку -  539 600,00 грн, Комаргородському ВПУ на завершення 
реконструкції системи опалення громадсько-побутового корпусу -  490 000,00 грн, 
Хмільницькому професійному аграрному ліцею на капітальний ремонт тепломережі від 
котельні до навчального корпусу -  600 000,00 грн.

Департамент охорони здоров’я ОДА

Збільшуються видатки Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації на загальну суму 98 625 731,86 грн, а саме: 

КПКВК 0711120 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти» на суму 2 137,28 грн на поточні видатки загального фонду. 

КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» на суму 907 000,00 грн, з них: КНП «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім..М.І.Пирогова ВОР» на суму 101 000,00 гри (для закупівлі бактерицидних ламп
-  48 000,00 грн, дезинфікуючі засоби -  53 000,00 грн), КНП «Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня ВОР на суму 806 000,00 грн (для закупівлі бактерицидних ламп -  
48 000,00 гри, дезинфікуючі засоби -  53 000,00 грн, на харчування -  5000,00 гри, для 
закупівлі 8 фактору (медикаментозні препарати) для 24 дітей, які хворіють на 
гемафілію);

КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню» на суму 1 952 500,00 грн, з них видатки споживання загального 
фонду -  918 000,00 грн, а саме: КНП «Вінницька обласна дитяча інфекційна 
лікарня ВОР» в сумі 868 000,00 гри - для закупівлі постільної білизни -  20 000,00 грн, 
бактерицидних ламп -  48 000,00 грн, засобів індивідуального захисту та дезинфікуючі 
засоби - 3 0 0  000,00 грн, медикаменти та витратні матеріали -  500 000,00 гри, доплати 
медичним працівникам за березень місяць -  500 000,00 грн), КНП «Северинівська лікарня 
відновного лікування ВОР» в сумі 50 000,00 грн для закупівлі дезинфікуючих засобів та 
засобів індивідуального захисту);

Видатки бюджету розвитку спеціального фонду -  1034 500,00 грн, а
саме: КНП «Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня ВОР» в сумі І 034 500,00 гри 
(для закупівлі апарата штучної вентиляції легень, інфузоматів та моніторів для 
спостереэ/сения за пацієнтом);

КПКВК 0712040 «Санаторно-курортна допомога населенню» на
50 000,00 грн для КНП «Могилів-Подільський обласний туберкульозний санаторій для 
дорослих» для закупівлі дезинфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту;

КПКВК 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню» 
на суму 30 524 486,00 грн, в тому числі:

-  Придбання обладнання для функціонування системи телемедицины у  закладах 
охорони здоров'я Вінницької області шляхом розширення дата-центру комунальної 
установи «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф»: за рахунок субвешдії з державного 
Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації / /  М.А. Копачевський
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бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості -  26 968 037,00 гри та для забезпечення 
співфінансування об’єкту за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 1 
січня 2020 року -  2 996 449,00 грн, що в цілому складає 29 964 486,00 грн;

- КНП «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ВОР» в сумі 560 000,00 гри (на 
закупівлю дизельного палива для забезпечення виїздів бригад екстреної медичної допомоги
-  500 000,00 грн, дезинфікуючі засоби для поверхонь -  29 900,00 дезинфікуючі засоби для 
рук та шкіри -  ЗО 100,00 грн) ;

КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров'я» на суму 63 230 500,00 грн (63 000 000,00 грн, з них: 
43 000 000,00 грн за рахунок залишку субвенції з загального фонду дерлссівного бюджету 
та 20 000 000,00 гри за рахунок залишку субвенції спеціального фонду державного 
бюджету на придбання службового автотранспорту для медичних працівників 
амбулаторій загальної практики сімейної медицини);

КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров’я ВОР» в сумі 230 500,00 грн 
(для закупівлі засобів індивідуального захисту - 7 500,00 грн, дезинфікуючі засоби -
51 500,00 грн, оприскувач -  1 000,00 гри, оренда обладнання спостереження за рухом 
транспортного засобу  -  500,00 гри, паливо-мастильиі матеріали -  170 000,00 гри);

КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» 
на суму 1 959 108,58 грн (Субвенція на реформування регіональних систем охорони 
здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку проекту ".Поліпшення охорони здоров'я па службі у  людей").

Управління культури і мистецтв ОДА

Збільшуються видатки Управлінню культури і мистецтв обласної 
державної адміністрації на суму 251 400,00 грн, а саме:

КПКВК 1011120 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти» на суму 251 400,00 грн за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету (Вінницькому коледоісу культури і мистецтв ім. М.Д.Леоптовича 
для придбання комп ’ютерної та телевізійної техніки).

Департамент житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури ОДА

Збільшуються видатки Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації на загальну суму 3 000 000,00 грн, в тому числі:

за КПКВК 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» на суму 3 000 000,00 грн за о б ’єктом «Реконструкція ТП-№99 по вул. 
Князів Коріатовичів в м. Вінниця (коригування)».

Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації / /  М.А. Копачевський
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Збільшуються видатки Департаменту будівництва, містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації на загальну суму 9 726 572,29
грн, в тому числі:

- КГЖВК 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» на суму 
273 477,29 грн, за рахунок залишку субвенції з Погребищенського районного 
бюджету на фінансування об’єкту, а саме:

-  Реконструкція адмінбудиику з добудовою та переобладнанням під муз школу по 
вул. Вишнева, З в м.Погребище;

- за КПКВК 1517367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості» на суму 9 453 095,00 грн (на будівництво та. ремонт 
амбулаторій загальної практики сімейної медицини).

Збільшуються видатки Управлінню дорожнього господарства обласної 
державної адміністрації на загальну суму 68 224 577,90 грн, в тому числі:

за КПКВК 1917363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» на суму 642 852,85 Грн за рахунок залишку коштів субвенції з 
державного бюдлсету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій;

за КПКВК 1917461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 
8 667,75 грн за рахунок залишку коштів що надійшли до обласного бюджету 
як податок з власників транспортних засобів, спрямувати на фінансування 
заходів визначених Регіональною програмою розвитку автомобільних доріг Вінницької 
області на 2019-2023 роки;

за КПКВК 1917462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» на 
суму 67 283 569,72 грн за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у  населених пунктах;

за КПКВК 1917463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих 
бюджетів» на суму 289 487,58 грн, з них: за рахунок залишку субвенції з бюджету 
Гніваньської об’єднаної територіальної громади для співфінансування робіт з ремонту 
дороги загального користування місцевого значення 0-02-03-01 на суму 88 884,24 грн та 
за рахунок залишку субвенції з районного бюджету Бер

Управління дорожнього господарства ОДА

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



співфіиансування робіт за проектом «Капітальний ремонт мосту через р.Дохна на 
5+356 км автомобільної дороги 0-02-02-03 Східний о б ’їзд м. Бершадь в м. Бершадь 
Бершадського району» - 200 603,34 грн.

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів ОДА

Збільшуються видатки Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації на загальну 
суму 2 011 547,89 грн, в тому числі:

- КПКВК 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» на 
суму 1 452 250,00 грн, з них: 452 250,00 грн за рахунок залишку коштів від 
надходжень втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв, що 
мають цільове спрямування, відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, на 
освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів 
землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі та 1 000 000,00 грн на виконання заходів Обласної 
програми розвитку особистих селянських та фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки;

- КПКВК 2417130 «Здійснення заходів з землеустрою» на суму 
427 240,89 грн за рахунок залишку коштів від надходоісеиь втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв, що мають цільове 
спрямування, відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, на освоєння земель 
для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, 
охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на 
проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки, землі;

- КПКВК 2418313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього 
природного середовища» в сумі 132 057,00 грн за рахунок залишку субвенції з 
Стрижавського селищного бюджету па здійснення природоохоронних заходів за 
о б ’єктом «Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах Стрижавської 
сели щн ої ради».

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку ОДА

Збільшуються видатки Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації на загальну суму 
24 718 397,43 грн, а саме:

- за КПКВК 2518330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів» на суму 30 718 397,43 Грн за рахунок залишку коштів на 
рахунках обласного природоохоронного фонду, спрямувавши їх на реалізацію 
природоохоронних заходів відповідно до затвердженого обласною державною 
адміністрацією Порядку. /1
Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації /У  М.А. Копачевський



Зменшуються видатки загального фонду за КПКВК 2517370 
«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»
на суму б 000 000,00 грн.

Департамент фінансів ОДА

Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 224 466 726,18 грн, в тому числі:

- за КПКВК 3719490 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 
бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 
97 222 014,00 грн, з них на будівництво та ремонт амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини - 8 1  877 014,00 грн, на закупівлю телемедичного 
обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини -  
15 345 000,00 грн, з розподілом згідно таблиці:_______________________

Назва місцевого бюджету 
адміністративно- 

територіальної одиниці

на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції 3 

державного бюджету, що утворився на 
початок бюджетного періоду

Барський район 8 690 251,00
Бершадський район 3 593 070,00
Вінницький район 693 000,00
Гайсинський район 495 000,00
Жмеринський район 8 436 558,00
Калинівський район 792 000,00
Козятинський район 891 000,00
Крижопільський район 594 000,00
Липовецький район 693 000,00
Літинський район 8 168 894,00

Могилів-Подільський
район 891 000,00

Мурованокуриловецький
район 297 000,00
Немирівський район 99 000,00

Оратівський район 2 827 924,00
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Піщанський район 10 548 000,00
Погребищенський район 6 174 586,00

Теплицький район 297 000,00
Тиврівський район 396 000,00
Томашпільський район 2 336 400,00
Тростянецький район 1 368 927,00
Тульчинський район 2 381 422,00
Хмільницький район 891 000,00
Чернівецький район 693 000,00
Чечельницький район 99 000,00
Шаргородський район 297 000,00
Ямпільський район 9 673 868,00
отг.м.Калинівка 3 747 351,00
отг м. Іллінці 5 386 786,00
отг м. Тульчин 3 600 000,00
отг с. Бабчинці 99 000,00
отг с. Джулинка 1 325 015,00
отг с. Мурафа 198 000,00
отг с. Якушинці 3 497 717,00
отг с. Шляхова 1 406 464,00
отг с. Іванів 198 000,00
отг с. Стара Прилука 99 000,00
отг с. Лука- 
Мелешківська 2 735 986,00
отг с. Росоша 1 260 834,00
отг м. Гнівань 1 349 961,00
Усього 97 222 014,00

- за КПКВК 3718500 «Нерозподілені трансферти з державного 
бюджету» на суму 118 058 911,10 грн, з них:

- залишок коштів станом на 1 січня 2020 року дотації з місцевого 
бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету - 3 368 321,33 грн;

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



- залишок коштів станом на 1 січня 2020 року субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції -  70 011 900,00 грн;

- залишок коштів станом на 1 січня 2020 року субвенції з місцевого 
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 
періоду - 25 968 258,83 грн;

- залишок коштів станом на 1 січня 2020 року субвенції з місцевого 
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -  
125 400,00 грн;

- залишок коштів станом на 1 січня 2020 року субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за 
рахунок коштів медичної субвенції -  18 585 030,94 грн.

- за КПКВК 3719330 «Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 2 633 747,08 грн, з 
розподілом згідно таблиці:

Назва місцевого бюджету 
адміністративно- 

територіальної одиниці

м.Козятин

на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок 
відповідної субвенції 3 
державного бюджету

40 146,19
м.Ладижин 29 395,00
м. Могилів-Подільський 58 790,00
Барський район 66 139,00
Бершадський район 161 401,19
Вінницький район 69 813,00
Гайсинський район 11 023,00
Жмеринський район 7 349,00
Іллінецький район 25 721,00
Калинівський район 40 418,00
Козятинський район 69 813,00
Крижопільський район 55 116,00 /7
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Липовецький район 47 767,00
Літинський район 47 767,00

Могилів-Подільський
район 58 790,00

Мурованокуриловецький
район 29 395,00
Немирівський район 11 023,00

Оратівський район 147 546,00
Піщанський район 3 674,00
Погребищенський район 44 093,00
Тиврівський район 40 418,00
Томашпільський район 25 721,00
Тростянецький район 73 488,00
Тульчинський район 47 767,00
Хмільницький район 22 046,00
Чернівецький район 66 139,00
Чечельницький район 22 046,00
Шаргородський район 62 192,18
Ямпільський район 25 721,00
отг.м.Калинівка 77 162,00
отг.с.Студена 7 349,00
отг м. Іллінці 22 046,00
отг смт Вапнярка 22 046,00
отг м. Бар 44 093,00
отг м. Немирів 22 046,00
отг м. Тульчин 51 441,00
отг смт Вороновиця 3 674,00
отг смт Дашів 7 349,00
отг смт Оратів 11 023,00
отг смт Ситківці 55 116,00
отг смт Томашпіль 11 023,00
отг с. Бабчинці 11 023,00
отг с.Жданівці 7 349,00
отг с. Джулинка 18 372,00
отг с. Ковалівка 11 023,00
отг с. Северинівка 7 349,00
отг с.Сокиринці 14 698,00 / ?
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отг с. Мурафа 25 721,00
отг с. Якушинці 18 372,00
отг с. Іванів 3 675,00
отг смт. Глухівці 7 349,00
отг смт. Брацлав 11 023,00
отг с. Лука-
Мелешківська 18 372,00
отг м. Гнівань 18 372,00
отг с. Нова Гребля 3 674,00
отг смт. Тростянець 25 721,00
отг м. Вінниця 462 703,33
отг м. Хмільник 69 813,00
отг смт. Теплик 7 349,00
отг с. Соболівка 3 674,00
отг м. Жмеринка 143 029,19
Усього 2 633 747,08

- за КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
на суму 6 552 054,00 грн, в тому числі:

На проведення додаткових статистичних досліджень Головним 
управлінням статистики у Вінницькій області в рамках Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік -  
80 000,00 грн;

На виконання заходів обласної Програми підтримки утримання 
об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-
2021 роки -  6 472 054,00 грн:

-  Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації -  
514163,00 грн;

- Управлінню Північного офісу Держаудитслужби у  Вінницькій області -  
529 624,00 гри;

- Департаменту охорони здоров 'я Вінницької обласної дерлсавної адміністрації -  
268503,00грн;

- Управлінню у  справах національностей та релігій Вінницької обласної державної 
адміністрації -  80 155,00 грн;

- Управлінню культури і мистецтв Вінницької обласної дероісавної адміністрації — 
440 400,00 грн;

- Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
Вінницької обласної державної адміністрації -  516 281,00 грн;
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-  Головному управлінню Дероісавної фіскальної служби у  Вінницькій області -  
1 516 788,00 грн;

- Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації -  435 1 73,00 грн;

- Управлінню фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної 
адміністрації -  159 179,00 грн;

- Службі у  справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації -  52 387,00

- Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Вінницької обласної державної адміністрації -  131 091,00 грн;

- Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької 
обласної державної адміністрації- 282 537,00 грн;

- Апарату Вінницької обласної державної адміністрації -  955 351,00 грн;
- Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

Вінницької обласної державної адміністрації -  253 931,00 грн;
Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 

інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації -  183 738,00 грн;
- Управлінню Держ авної казначейської слуэ/сби України у  Вінницькій області -  

80 000,00 грі і;
Управлінню дорооіснього господарства Вінницької обласної державної 

адміністрації -  72 753,00 грн.

16

Кредитування

Збільшується кредитування за головним розпорядником коштів - 
Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації за КПКВК 2418831 «Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі» на загальну суму 5 734 000,00 
грн, з них: за спеціальним фондом - 734 000,00 грн на повторне надання 
кредитів за рахунок залишку коштів від повернення кредитів наданих для 
кредитування індивідуальним сільським забудовникам та загальним фондом -
З 000 000,00 грн на виконання заходів Регіональної комплексної Програми 
інвестування житлового будівництва у  Вінницькій області "Власний дім " на 
2017-2020 роки;

- за КПКВК 2418841 «Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/ придбання житла» за загальним фондом -
2 000 000,00 грн на виконання заходів Регіональної цільової Програми 
будівництва (придбання) доступного житла у  Вінницькій області на 2010- 
2017 роки (термін якої продовжено на 2018-2020 роки);

Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури обласної державної адміністрації за КПКВК 1218821 
«Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво, придбання житла» за спеціальним 
фондом - 446 809,76 грн на повторне надання кредитів за рахунок залишку 
коштів від повернення кредитів наданих молодим сім ’ям та /-одиноким молодим.
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громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання лситла, а також' пеня і 
відсотки за користування ними.

Д иректор Департаменту фінансів М.А.КОПАЧЕВСЬКИИ

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації Копачевський


