
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 578 

16 л ю того____2018 р. 29 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до пунктів 17-18 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та 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 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» такі зміни:

1.1 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету обласній Раді за КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу 
суб'єктів господарювання» на суму 100,000 тис.грн;

1.2 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
на загальну суму 63957,13440 тис.грн, в тому числі за КПКВК 0611040 «Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами» на суму 1364,700 тис.грн, 
КПКВК 061 1050 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- 
інтернатами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» на 
суму 10898,100 тис.грн, КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях патронатного 
вихователя» на суму 1110,000 тис.грн, КПКВК 0611070 «Надання загальної 
середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами 
та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку» на суму 16491,800 тис.грн, КПКВК 0611080 «Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами- 
інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої 
підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших 
галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою» на суму 8765,000 
тис.грн, КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами



освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 1080,000 тис.грн, КПКВК 
0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти» на суму 16950,100 тис.грн, КПКВК 0611120 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 
училищами)» на суму 4759,43440 тис.грн, КПКВК 0611140 «Підвищення 
кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» на суму
1713.000 тис.грн, КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти» на суму 126,000 тис.грн, КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок 
дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» 
на суму 683,000 тис.грн, КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму
16.000 тис.грн;

1.3 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації на загальну суму 124 588,680 тис.грн, в тому числі за КПКВК 0711120 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 1 - І І  рівнів акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами)» на суму 750,000 тис.грн, КПКВК 0712010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 17180,000 
тис.грн, КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню» на суму 19006,000 тис.грн, КПКВК 0712040 «Санаторно-курортна 
допомога населенню» на суму 4362,000 тис.грн, КПКВК 0712050 «Медико- 
соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» на 
суму 2797,380 тис.грн, КПКВК 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога 
населенню» на суму 2851,300 тис.грн, КПКВК 0712090 «Спеціалізована 
амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на суму 92,000 тис.грн, КПКВК 
0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на 
суму 77 150,000 тис.грн, КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я» на суму 400,000 тис.грн;

1.4 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної 
державної адміністрації на загальну суму 13 001,200 тис.грн, в тому числі за 
КПКВК 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з 
наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» 
на суму 5370,000 тис.грн, КПКВК 0813102 «Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, 
захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через 
похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» на 
суму 5 594,200 тис.грн, КПКВК 0813200 «Забезпечення обробки інформації з 
нарахування та виплати допомог і компенсацій» на суму 350,000 тис.грн, КПКВК 
0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» на суму 1069,000 тис.грн, КПКВК 0813242 «Інші заходи 
у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 618,000 тис.грн;

1.5 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Службі у справах дітей обласної державної адміністрації за



КПКВК 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились в складних життєвих обставинах» на суму 203,000 тис.грн;

1.6 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету управлінню культури і мистецтв обласної державної 
адміністрації на загальну суму 10 212,700 тис.грн, в тому числі за КПКВК 1011120 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І - II рівнів акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами)» на суму 2821,600 тис.грн, КПКВК 1014010 
«Фінансова підтримка театрів» на суму 2800,000 тис.грн, КПКВК 1014020 
«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, 
концертних та циркових організацій» на суму 391,000 тис.грн, КПКВК 1014040 
«Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на суму 1730,000 тис.грн, КПКВК 
1014050 «Забезпечення діяльності заповідників» на суму 870,100 тис.грн, КПКВК 
1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на 
суму 1600,000 тис.грн;

1.7 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету Управлінню у 
справах національностей та релігій обласної державної адміністрації на загальну 
суму 120,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва» на суму 120,000 тис.грн;

1.8 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Управлінню фізичної культури та спорту обласної державної 
адміністрації на загальну суму 4 420,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 1115011 
«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» 
на суму 1 000,000 тис.грн, КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 300,000 тис.грн, 
КПКВК 11 15033 «Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами 
вищої спортивної майстерності» на суму 700,000 тис.грн, КПКВК 1115042 
«Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 970,000 тис.грн, КПКВК 1115061 
«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт 
для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на 
суму 450,000 тис.грн, КПКВК 1 1 15062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на суму
1000,000 тис.грн;

1.9 Збільшити видатки і кредитування загального та спеціального фонду та 
бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації на загальну суму 88083,46638 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
1216084 «Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ 
придбання житла» на суму 84,906 тис.грн, КПКВК 1217330 «Будівництво інших 
об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» на суму 
247,81287 тис.грн, КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 3,49555 
тис.грн, КПКВК. 1217464 «Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з



розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, 
а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» на суму 70219,28122 тис.грн, 
КПКВК 1217640 «Заходи з енергозбереження» на суму 6100,000 тис.грн, КПКВК 
1218821 «Надання кредиту» на суму 1427,97074 тис.грн, КПКВК 1218861 «Надання 
позичок» на суму 10000,000 тис.грн;

1.10 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації на загальну суму 38 612,100 тис.грн, в тому числі 
за КПКВК 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 2040,000 
тис.грн, КПКВК 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» на суму
25768,000 тис.грн, КПКВК 1517323 «Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери» на суму 3604,500 тис.грн, КПКВК 1517324 «Будівництво установ та 
закладів культури» на суму 1116,500 тис.грн, КПКВК 1517325 «Будівництво 
споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» на суму 704,000 тис.грн, 
КПКВК 1517330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності» на суму 3755,700 тис.грн, КПКВК 1517340 
«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на суму 2453,400 
тис.грн, КПКВК 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» на суму 170,000 тис.грн;

1.11 Збільшити видатки спеціального фонду та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації на загальну суму 
3337,41511 тис.грн, в тому числі за КПКВК 2417130 «Здійснення заходів з 
землеустрою» на суму 1837,41511 тис.грн, КПКВК 2417110 «Реалізація програм в 
галузі сільського господарства» на суму 1500,000 тис.грн;

1.12 Збільшити видатки загального, спеціального та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації на 
загальну суму 315702,94797 тис.грн, в тому числі за КПКВК 2517610 «Сприяння 
розвитку малого і середнього підприємництва» на суму 1800,000 тис.грн, КПКВК 
2517622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» на суму 300,000 
тис.грн, КПКВК 2517693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 
суму 30500,000 тис.грн, КПКВК 2517367 «Виконання інвестиційних проектів в 
рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості» на суму 238198,600 тис.грн, КПКВК 2517370 «Реалізація 
інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 1120,000 
тис.грн, КПКВК 2518330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів» на суму 43784,34797 тис.грн;

1.13 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту цивільного захисту обласної державної 
адміністрації на загальну суму 7250,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 2918110 
«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха» на суму 6000,000 тис.грн, КПКВК 2918220 «Заходи та роботи з 
мобілізаційної підготовки місцевого значення» на суму 1250,000 тис.грн;



1.14 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації на загальну суму 1484,500 тис.грн, 
в тому числі за КПКВК 2318410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» 
на суму 26,000 тис.грн, КПКВК 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової 
інформації» на суму 1458,500 тис.грн;

1.15 Збільшити видатки загального, спеціального та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 24287,72328 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 18937,800 тис.грн, 
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 5349,92328 тис.грн;

1.16 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету Департаменту 
будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації за 
КПКВК 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій» на суму 193 931,50989 тис.грн;

1.17 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету Департаменту 
фінансів облдержадміністрації в частині міжбюджетних трансфертів за КПКВК 
3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 199,034 тис.грн для 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (на 
проведення робіт по ребальзамуванню тіла М.І.Пирогова в Національному музеї- 
садибі М.І.Пирогова м. Вінниця).

2. Здійснити уточнення в обласному бюджеті (за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій переданої відповідно до розпорядэ/сення 
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року №310-р «Деякі питання 
розподілу у  2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (зі 
змінами) за видатками бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 54641,61731 
тис.грн за головним розпорядником коштів обласного бюджету -  Департаментом 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації за КПКВКМБ 0717363 
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій» на суму 56280,86631 тис.грн та сума 
співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету у обсязі не менше З 
відсотка за рахунок зменшення суми асигнувань за головним розпорядником 
коштів обласного бюджету - Департаментом будівництва містобудування та 
архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 1517370 «Реалізація інших заходів 
щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 1639,249 тис.грн.

3. Доповнити рішення 27 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2017 року №509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» пунктом 10і 
наступного змісту:



«10і. Установити, що планування та фінансування видатків комунального 
закладу «База спеціального медичного постачання» та вищих навчальних закладів I- 
II рівнів акредитації здійснюються за повною економічною класифікацією 
видатків».

4. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.1-1.15, 1.17 цього 
рішення, здійснити за рахунок вільного залишку коштів загального та спеціального 
фонду обласного бюджету, який утворився станом на 1 січня 2018 року, відповідно 
до додатку 1 цього рішення, перерозподілу видатків між головними 
розпорядниками коштів в межах загального обсягу обласного бюджету відповідно 
до додатків 1, 2, 4 цього рішення.

5. Згідно із підпунктами 1.1-1.17 внести зміни до додатків 2, 3, 4, 5, 6, 7 
рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про 
обласний бюджет на 2018 рік» відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 цього рішення.

6. Затвердити зміни до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік», внесені 
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації за погодженням з 
постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, а саме:

- від 11 січня 2018 року № 13 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2018 рік»;

- від 23 січня 2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2018 рік».

7. Доручити департаментам охорони здоров’я та освіти і науки 
облдержадміністрації у найкоротші терміни надати розподіл залишків, відповідно, 
медичної і освітньої субвенції, які утворились на 1 січня 2018 року з метою 
включення до проекту рішення «Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 «Про обласний бюджет на 2018 
рік» та внесення на розгляд сесії, що відбудеться у третій декаді березня 2018 
року».

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

9. Контроль за виконанням цьощ. рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансгшта обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради



Додаток 1
до рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 16 лютого 2018 року № 578

Джерела фінансування обласного бюджету на 2018 рік
_________________________ _______________________________________________________ _________( тис.грн.)

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

РазомРазом у т.ч. бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6
Загальне фінансування 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всього за типом кредитора -57 849,83590 615 119,84446 483 912,50459 557 270,00856
200000 Внутрішнє фінансування -57 849,83590 615 119,84446 483 912,50459 557 270,00856

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів -57 849,83590 615 119,84446 483 912,50459 557 270,00856

208100 На початок періоду 166 637,72573 440 415,33664 301 571,38099 607 053,06237
208200 На кінець періоду 40 843,05804 8 939,99577 1 303,37999 49 783,05381

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

-183 644,50359 183 644,50359 183 644,50359 0,000

Всього за типом боргового зобов’язання -57 849,83590 615 119,84446 483 912,50459 557 270,00856
600000 Фінансування за активними операціями -57 849,83590 615 119,84446 483 912,50459 557 270,00856
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 125 794,66769 431 475,34087 300 268,00100 557 270,00856
602100 На початок періоду 166 637,72573 440 415,33664 301 571,38099 607 053,06237
602200 На кінець періоду 40 843,05804 8 939,99577 1 303,37999 49 783,05381

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

-183 644,50359 183 644,50359 183 644,50359 0,000

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток 2
до рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 16 лютого 2018 року №578

ЗМІНИ
у додаток 3 "Розподіл видатків обласного бюджету на 2018 року” до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликанння від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний

бюджет на 2018 рік"

( гас. гри.)

Код програмної 
класифікації

кредитування
місцевих

бюджетів1

Код
ТПКВКМБ/
тквквме*

Код
ФКВКБ/КТКВ

К

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

(гідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС

Загальний ф онд Спеціальний фонд

Р азом
Всього

видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

з них

видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

0100000 О бласна рада 100,000 100,000 100,000 100,000
0110000 Обласна рада 100,000 100,000 100,000 100,000

0117600 7600 Інш і п р о гр а м и  т а  заходи, п о в 'язан і з ек он ом ічн ою  
д ія л ь н істю

100,000 100,000 100,000 100,000

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

100,000 100,000 100,000 100,000

0600000 Д епартам ент освіти і науки ОДА 4 177,03440 4 177,03440 2 844,000 59 780,100 59 780,100 59 780,100 63 957,13440
0610000 Департ ам ент  освіти і науки ОДА 4 177,03440 4 177,03440 2 844,000 59 780,100 59 780.100 59 780,100 63 957,13440
0611000 1000 О світа 3 494,03440 3 494,03440 2 844,000 59 764,100 59 764,100 59 764,100 63 258,13440

0611040 1040
0922

/070301

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами- 
інтернатами

1 364,700 1 364,700 1 364.700 1 364,700

0611050 1050
0922

/070302

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

10 898,100 10 898,100 10 898,100 10 898,100

0611060 1060
0910

/070303

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітсй-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях 
патронатного вихователя

1 110,000 1 110.000 1 110.000 1 110,000

0611070 1070
0922

/070304

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами 
та іншими навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

16 491,800 16 491,800 16 491,800 16 491,800

0611080 1080
0922

/070307

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми спеціалізованими школами- 
інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в 
галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, 
інших галузях, ліцеями з посиленою військово- 
фізичною підготовкою

8 765,000 8 765,000 8 765,000 8 765,000

0611090 1090
0960

/070401

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

1 080,000 1 080,000 1 080,000 1 080,000



Код ііроірамної 
класифікації

кредитування
місцевих

бюджетів'

Код
ПІКНКМЬ/
ТКВКЬМС2

Кі>.ч
ФКВКБ/КГГКВ

к

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавші, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКЬМС

Загальний фонд С пеціальний ф онд

Р азом
Всього

видатки
споживання

1 них

видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

1 них

видатки
розвитку

і них

оплата праці
комунальні 
послуг и та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

0611 1 10 1110
0930

/070501
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

16 950,100 16 950,100 16 950,100 16 950,100

0611120 1120
0941

/070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 1- 
11 рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 
училищами)

3 494,03440 3 494,03440 2 844,000 1 265,400 1 265,400 1 265,400 4 759,43440

0611140 1140
0950

/070701
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти

1 713,000 1 713,000 1 713,000 1 713,000

0611160 1160 Інші програм и, заклади та заходи у сфері освіти 126,000 126,000 126,000 126,000

0611161 1161 0990
Забезпеченая діяльності інших закладів у  сфері 
освіти

126,000 126,000 126,000 126,000

0613000 3000 С оціальний захист та соціальне забезпечення 683,000 683,000 683,000

0613140 3140
1040 

/091 108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

683,000 683,000 683,000

0614000 4000 К ультура і мистецтво 16,000 16,000 16,000 16,000

0614060 4060
0828

/110204
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

16,000 16,000 16,000 16,000

0700000 Д е п а р та м е н т  охорони зд о р о в 'я  О Д Л 78 030,000 78 030,000 46 558,680 46 558,680 46 558,680 124 588,680
0710000 Д е п а р т а м ен т  охорон и  здоров'я  О Д А 78 030,000 78 030,000 46 558,680 46 558,680 46 558,680 124 588,680
0711000 1000 О світа 750,000 750,000 750,000 750,000

0711120 1120
0941

/070601

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

750,000 750,000 750,000 750,000

0712000 2000 О хорона здоров’я 78 030,000 78 030,000 45 808,680 45 808,680 45 808,680 123 838,680

0712010 2010
0731

/080101
Багатонрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

17 180,000 17 180,000 17 180,000 17 180,000

0712020 2020
0732

/080201
Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

630,000 630,000 18 376,000 18 376,000 18 376,000 19 006,000

0712040 2040
0734

/080204
Санаторно-курортна допомога населенню 4 362,000 4 362,000 4 362.000 4 362,000

0712050 2050
0761

/080207
Мсдико-соціальний захист дітсй-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування

2 797,380 2 797,380 2 797,380 2 797,380

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога населенню 2 851,300 2 851,300 2 851,300 2 851,300

0712090 2090
0722

/080400
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

92,000 92,000 92,(МИ) 92,000

0712150 2 150
0763

/081002
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

77 400,000 77 400,000 150,000 150,000 150,000 77 550,000

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

77 000.000 77 000,000 150,000 150,000 150,000 77 150,000

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

400.000 400,000 400.000

0800000 Д епартам ент соціальної та  молодіжної політики ОДЛ 1 І 1 8.000 1 118,000 100,000 11 883,200 1 1 883,200 11 883,200 13 001,200

OS10000 Департамент  соціальної та м олодіж ної політ ика ОДА 1 118,000 1 118,000 100.000 11 883,200 11 883,200 11 883,200 ІЗ 001,200
0813000 3000 1 С оціальний захист та  соціальне забезпечення 1 1 1 8.000 1 118,000 100.000 1 1 883.200 і 1 883,200 11 883,200 13 001,200



Код програмної 
класифікації

кредитування
місцевих

бюджетів1

Кил
тпквкмк/
ТКІЖБМС*

Код
ФЮіКЬ/КТКН

К

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
«и датки 

споживання

3 них

видатки
розвитку Всього видатки

споживання

з них

видатки
розвитку

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

Разом

0813100 3100
Палання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям і інвалідністю в 
установах соціального обслуговування

400,000 400,000 10 564,200 10 564,200 10 564,200 10 964,200

0813101 3101
1010

/090601

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з паланням місця д ія  проживання дітей з 
вадами фізичного та розумового розвитку

400,000 400,000 4 970,000 4 970,000 4 970,000 5 370,000

0813102 3102
1020

/090901

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання, всебічної 
підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть 
вести самостійний спосіб життя через похилий вік, 
фізичні та розумові вади, психічні захворювання або 
інші хвороби

5 594,200 5 594,200 5 594,200 5 594,200

0813200 3200
1090

/091212
Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій

350,000 350,000 350,000 350,000

0813240 3240 091214 Інші заклади та заходи 718,000 718,000 100,000 969,000 969,000 969,000 І 687,000

0813241 3241
1090

/091214
Забезпечення діяльності інших закладів у  сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

100,000 100.000 100.000 969,000 969.000 969.000 1 069,000

0813242 3242
1090

/091214
Інші заходи у  сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

618,000 618.000 618,000

0900000 Служба у справах дітей ОДЛ 38,000 38,000 165,000 165,000 165,000 203,000
0910000 Служба у  справах дітей ОДА 38,000 38,000 165,000 165,000 165,000 203,000
0913000 3000 С оціальний захист та  соціальне забезпечення 38,000 38,000 165,000 165,000 165,000 203,000
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 38,000 38,000 165,000 165,000 165,000 203,000

0913111 3111
1040

/090700

Утримання закладів, іцо надають соціальні послуги 
дітям, які опинились в складних життєвих 
обставинах

38,000 38,000 165,000 165,000 165,000 203,000

1000000 У п р ав л ін н я  к у л ь ту р и  і м и ст ец т в  О Д А 2 780,000 2 780,000 1 147,000 7 432,700 7 432,700 7 432,700 10 212,700

1010000 Управління культури і мист ецтв ОДЛ 2 780,000 2 780,000 1 147,000 7 432,700 7 432,700 7 432,700 10 212,700

1011000 1000 О світа 1 180,000 1 180,000 1 641,600 1 641,600 1 641,600 2 821,600

1011120 1120
0941

/070601

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

1 180,000 1 180,000 1 641,600 1 641,600 1 641,600 2 821,600

1014000 4000 К ультура і мистецтво 1 600,000 І 600,000 1 147,000 5 791,100 5 791,100 5 791,100 7 391,100

1014010 4010
0821

/110102
Фінансова підтримка театрів 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000

1014020 4020 0822 
/110103

Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та 
циркових організацій

391,000 391,000 391,000 391,000

1014040 4040
0824 

/110202
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1 730,000 1 730,000 1 730.000 1 730,000

1014050 4050
0827 

/110203
Забезпечення діяльності заповідників 870,100 870,100 870,100 870,100

1014080 4080
0829 

/110502
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 600,000 1 600,00000 1 147,00000 1 600,000



Кол ироірамної 
класифікації

кредитування
місцевих

бюджетів1

Кол
ТІІКВКМЬ/
ТКІІКЬМС'-'

Кол
ФКНККЖТКВ

к

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС

Загальний фонд С пеціальний фонд

Р азом
Всього

видатки
споживання

з них

видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

з них

видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розви тку

1014081 4081
0829

/110502
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 1 600,000 1 600.000 1 147.000 1 600,000

1000000 У правління у справах національностей та релігій ОДА 120,000 120,000 120,000

1010000 Управління у  справах національност ей та релігій ОДА 120,000 120,000 120,000
1014000 4000 К ультура і мистецтво 120,000 120,000 120,000

1014080 4080
0829 

/110502 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
120,000 120,000 120,000

1014082 4082 0829
/110502

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 120,000 120,000 120,000

1100000 У правління ф ізичної к ультури  та спорту О.ДЛ 2 400,000 2 400,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000 4 420,000
1110000 У правління ф ізичної культури та спорту ОДА 2 400,000 2 400,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000 4 420,000
1115000 5000 Ф ізична культура і спорт 2 400,000 2 400,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000 4 420,000
1115010 5010 П роведення спортивної роботи в регіоні І 000,000 1 000,000 1 000,000

1115011 5011
0810

/130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту

1 000,000 1 000,000 1 000,000

1115030 5030 Р озвиток дитячо-ю нацького  т а  резервного спорту 400,000 400,000 600,000 600,000 600,000 1 000,000

1115031 5031
0810

/130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

300,000 300,000 300,000 300,000

1115033 5033
0810

/130114
Забезпечення підготовки спортсменів вихцих 
категорій школами вищої спортивної майстерності

400,000 400,000 300.000 300,000 300,000 700,000

I I 15040 5040 П ідтрим ка і розвиток спортивної інф раструктури 970,000 970,000 970,000 970,000

1115042 5042
0810

/130205

Фінансова підтримка спортивних споруд, які 
належать громадським організаціям фізкультурно- 
спортивної спрямованості

970,000 970,000 970,000 970,000

1115060 5060 Інші заходи з розвитку ф ізичної культури  та спорту 1 000,000 1 000,000 450,000 450,000 450,000 1 450,000

1115061 5061
0810

/130115

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону

450,000 450,000 450,000 450,000

1115062 5062
0810 

/130112

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні

1 000,000 1 000,000 1 000,000

1200000
Д е п а р т а м е н т  ж итлово-ком унального господарства, енергетики та  

інф раструктури  ОДА
5 934,90600 5 934,90600 70 720,58964 3,49555 70 717,09409 497,81287 76 655,49564

1210000
Департамент  ж итлово-комунального господарства енергетики та 

інфраструктури ОДА 5 934,90600 5 934,90600 70 720,58964 3,49555 70 717,09409 497,812117 76 655,49564

1216000 6000 Ж итлово-ком унальне господарство 84,906 84,906 84,906
1216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 84,906 84,906 84,906

1216084 6084 0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на
будівництво/реконструкцію/нридбання житла

84,906 84,906 84,906

1217300 7300
Б уд ів н и ц тв о  т а  регіо н ал ьн и й  р о зв и т о к

247,81287 247,81287 247,81287 247,81287

1217330 7330
0443

/150122

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

247,81287 247,81287 247.81287 247,81287



класифікації

кредитування
місцевих

бюджетів

Кол
ТІЖІЗКМБ/
ткикьмс1

Код
ФКНККЛСГКВ

к

Найменування головного розпорядника, відповідальною 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

Разом

1217400 7400
Т р а н сп о р т  т а  тр а н с п о р т н а  ін ф р а стр у к ту р а , д орож не 

госп одарство
70 222,77677 3,49555 70 219,28122 70 222,77677

1217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

70 222,77677 3,49555 70219,28122 70 222,77677

1217461 7461
0456

/170703

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорож ньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

3,49555 3,49555 3,49555

1217464 7464
0456

/170703

Здійснення заходів в рамках проведення 
експерименту з розвитку автомобільних доріг 
загального користування в усіх областях та м. Києві, 
а також дорож ньої інфраструктури у  м. Києві

70 219,28122 70 219,28122 70 219,28122

1217600 7600 Інш і п р о гр ам и  т а  заходи, п о в 'я зан і з екон ом ічн ою  
д ія л ь н істю

5 850,000 5 850,000 250,000 250,000 250,000 6 100,000

1217640 7640
0470

/180107
Заходи з енергозбереження 5 850,000 5 850,000 250,000 250,000 250,000 6 100,000

1500000 Д епартам ент будівництва, містобудування та  архітектури ОДА -193 761,50989 -193 761,50989 39 442,100 39 442,100 39 442,100 -154 319,40989

1510000 Департамент  будівництва, міст обудування та архітектури ОДА -193 761,50989 -193 761,50989 39 442,100 39 442,100 39 442,100 -154 319,40989

1517300 7300 Б уд івн и ц тво  т а  р егіо н ал ь н и й  р о зв и т о к -193 761,50989 -193 761,50989 39 442,100 39 442,100 39 442,100 -154 319,40989

1517320 7320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

33 233,000 33 233,000 33 233,000 33 233,000

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 040,000 2 040,000 2 040,000 2 040,000

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 25 768,000 25 768,000 25 768,000 25 768,000

1517323 7323 0443
Будівництво установ та закладів соціальної сфери

3 604,500 3 604,500 3 604,500 3 604,500

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 1 116,500 1 116,500 1 116,500 1 116,500

1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 704,000 704,000 704,000 704,000

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності 3 755,700 3 755.700 3 755,700 3 755,700

1517340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

2 453,400 2 453,400 2 453,400 2 453,400

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

-193 761,50989 -193 761,50989 -193 761,50989

2400000
Д еп а р там е н т  а гр о п р о м и сл о в о го  р о зв и т к у , е к о л о г ії т а  природн их  

ресурсів  О Д А
3 337,41511 1 837,41511 1 500,000 1 500,000 3 337,41511

2410000
Департамент  агропромислово.'» розвитку, екології та природних 

ресурсів ОДА 3 337,41511 / 837,41511 1 500,000 1 500,000 3 337,41511

2417100 7100
С ільське і лісове господарство, рибне господарство та 

мисливство 3 337,41511 1 837,41511 1 500,000 1 500,000 3 337,41511

2417130 7130
0421

/160101
Здійснення заходів з землеустрою 1 837,41511 1 837,41511 1 837,41511

-



Кол програмної 
класифікації 
ни.чатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
ГІІКВКМЬ/
ТКВКЬМО

Код
ФКІІКЬЖТКІІ

к

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою,ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС

Загальний фонд С пеціальний фонд

Р азом
Всього

видат ки
спож ивання

з них

видат ки
р о зви т ку

Всього
видат ки

спож ивання

3 них

видат ки
р о зви т ку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

2417110 7110
0421

/160903
Реалізація програм в галузі сільського господарства І 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

2500000
Д епартам ент м іжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку ОДА
18 720,000 18 720,000 296 982,94797 58 784,34797 238 198,60000 238 198,600 315 702,94797

2510000
Департамент  між народного співробіт ництва та регіонального  

розвит ку ОДЛ 18 720,000 IX 720,000 296 982,94797 58 784,34797 238 198,60000 238 198,600 315 702,94797

2517600 7600 І..... і програми та заходи, пов'язан і з економічною
діяльністю

17 600,000 17 600,000 15 000,000 15 000,000 32 600,000

2517610 7610
0411

/180404
Сприяння розвитку малого і середнього 
підприємництва

1 800,000 1 800,000 І 800,000

2517620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 300,000 300.000 300,000

2517622 7622 0470
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 
курортів

300,000 300,000 300,000

2517690 7690
0490

/180410
Інша економічна діяльність 15 500,000 15 500,000 15 000,000 15 000,000 ЗО 500,000

2517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15 500,000 15 500,000 15 000,000 15 000,000 ЗО 500,000

2517300 7300 Будівництво та  регіональний розвиток 1 120,000 1 120,000 238 198,600 238 198,600 238 198,600 239 318,600
2517360 Виконаний інвестиційних проектів 238 198,600 238 198.600 238 198,600 238 198,600

2517367 7367 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості

238 198,600 238 198,600 238 198,600 238 198,600

2517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

1 120,000 1 120,000 1 120,000

04 90
Програма економічного і соціального розвит ку Вінницької 
області на 2018 рік

1 120,000 /  120,000 1 120,000

2518300 8300 Охо ю на навколиш нього природного середовищ а 43 784,34797 43 784,34797 43 784,34797

2518330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 43 784,34797 43 784,34797 43 784,34797

2900000 Д еп а р там е н т  ц и в іл ь н о го  захисту  О Д Л 2 800,000 2 800,000 328,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 7 250,000
2910040 Департамент  цивільного захисту ОДА 2 800,000 2 800,000 328,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 7 250,000

2918100 8100
Захи ст населенн я і т е р и т о р ій  від н ад зв и ч ай н и х  ситуац ій  

те хн оген н ого  т а  при родн ого  х ар а к те р у 1 550,000 1 550,000 328,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 6 000,000

2918110 8110 0320
Заходи із запобігання та л іквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 1 550,000 1 550,000 328.000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 6 000,000

2918200 8200 Г ром адськи й  п о р яд о к  т а  безпека 1 250,000 1 250,000 1 250,000

2918220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

1 250,000 1 250,000 1 250,000

2300000
Департ амент інформаційної діяльності та  комунікацій  з 

гром адськістю  ОДА
1 458,500 1 458,500 26,000 26,000 26,000 1 484,500

2310000
Департамент  інф орм аційної діяльност і та ком унікацій з 

громадськістю ОДА 1 458,500 /  458,500 26,000 26,000 26.000 1 484,500

2318400 8400 Засоби м асової інф орм ації 1 458,500 1 458,500 26,000 26.000 26,000 1 484,500

2318410 8410
0830

/120000 Фінансова підтримка засобів масової інформації
26,000 26,000 26,000 26,000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 1 458,500 1 458,500 1 458,500
3700000 Департамент фінансів ОДЛ 6 787,034 6 787,034 17 699,72328 349,92328 17 349,800 17 349,800 24 486,75728

6



Ко.ч п рограм ної

кредитування
місцевих

бюджетів1

Код 
ІП К Н К М Ь :

ткнкьмс2

Код
Ф КНКЬ/КТКВ

к

Найменування головною розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з  типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд С пеціальний фонд

Р азом
Всього

видатки
споживання

і них

видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

3710000 Департамент  фінансів ОДА 6 787.034 6 787.034 / 7 699,72328 349.92328 17 349,800 17 349,800 24 486,75728
3719000 9000 Міжбюджетні тран сф ерн і 6 787,034 6 787,034 17 699,72328 349,92328 17 349,800 17 349,800 24 486,75728

3719800 9800 0180
С у б в ен ц ія  з місцевого бюджету держ авному 
бюджету іі2і виконання програм  соціально- 
економічного розвитку регіонів

6 787,034 6 787,034 12 349,800 12 349,800 12 349,800 19 136,834

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

75,000 75,000 75,000

3719800 9800 0180

для Вінницького національного медичного 
університету ім.М.І.Пирогова (на проведення робіт 
по рсбальзамуванню тіла М.І.Пирогова в 
Національному музсї-садибі М.І.Пирогова 
м. Вінниця)

199,034 199,034 199,034

3719800 9800 0180
На виконання заходів Програми супроводження 
бюджетного процесу на 2016-2018 роки

913,000 913,000 899,800 899,800 899,800 1 812,800

Департамент фінансів Вінницької обласної держ авної адміністрації 310,000 310,000 420,800 420,800 420,800 730,800
Головне управління Держ авної фіскальної служби у  Вінницькій області 373,000 373.000 155,000 155,000 155.000 528,000
Головне управління Держ авної казначейської служби України у  Вінницькій області 230,000 230,000 324,000 324.000 324,000 554,000

3719800 9800 0180

на виконання заходів К омплексної оборонно- 
правоохоронної програми В інницької області на 
2016-2020 роки "Безпечна Вінниччина - взаєм на 
відповідальність влади та громад"

5 250,000 5 250,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 13 750,000

Обласний військовий комісаріат 500,000 500.000 500,000
Військова частина 3008 Иацгвардїї України 910.000 910.000 910,000
Військова частина 3028 Нацгвардії України 890,000 890.000 890.000 890,000
для в/ч А 1619 (через КЕВ м. Вінниця) / 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000
Військова частина АІ 6 І 9 500.000 500,000 500,000 500.000 500.000 1 000,000
для в/ч А 1445 (через КЕВ м. Вінниця) 100.000 100,000 100,000
Військова частина А 1445 100.000 100,000 200,000 200,000 200,000 300,000
Військова частина А1119 400.000 400.000 550.000 550.000 550,000 950,000
В/ч А0215 Командування ПС ЗСУ 50.000 50.000 250.000 250.000 250,000 300,000

Вінницький зональний відділ військової служби правопорядку 110.000 110,000 90.000 90,000 90,000 200,000

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону 900.000 900,000 900,000 900,000

Могилів-Подільський Прикордонний загін 1 350.000 1 350,000 І 350,000
ГУ Національної поліції у  Вінницькій області 2 200,000 2 200.000 2 200.000 2 200,000

Управління патрульної поліції у  Вінницькій області (через Департамент патрульної 
поліції Національної поліції України)

500.000 500.000 500,000

Управління захисту економіки у  Вінницькій області Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України

500.000 500.000 500,000 500,000

Управління СБУ у  Вінницькій області 630.000 630,000 320.000 320,000 320,000 950,000
Прокуратура Вінницької області 500.000 500,000 500.000 500,000
Служба у  справах дітей 100.000 100,000 100,000



Код п рограм ної 
класи ф ікац ії

кредитування
м ісцевих

бю дж етів '

Кол
Ї ЇІК В К М Ь /

ТКВ КБМ С2

Код
ФКВКВ/КТКВ

к

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд С пеціальний ф онд

Р азом
Всього

видат ки
спож ивання

3 них

видат ки
р о зви т ку

Всього
видат ки

спож ивання

3 них

видат ки
р о зви т ку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

3719800 9800 0180

На виконання програми поліпшення техногенної та 
пожежної безпеки насслснних пунктів та обектів усіх 
форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів 
пожежної охорони у Вінницькій області на 2016- 
2020 роки

350,000 350,000 2 950,000 2 950,000 2 950,000 3 300,000

ГУ  Д С Н С  України у  Вінницькій області 350,000 350,000 2 950,000 2 950,000 2 950,000 3 300,000

3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету 5 349,92328 349,92328 5 000,000 5 000,000 5 349,92328

В сі.ого -69 398,03549 -69 398,03549 4 319,000 100,000 560 598,45600 60 975,18191 499 623,27409 429 403,99287 491 200,42051

Заступник голови обласної Ради І.Хміль

/)

х



Додаток З
до рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 16 лютого 2018 року №578
ЗМІНИ

у додаток 4 "Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету в 2018 році" 

до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликанння від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС2

Код ФКВКІ.'

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ГІІКВКМВ / 

ТКВКБМС

Н адання кредитів П овернення кредитів К редитуван ня-всього

Загальний фонд Спеціальний
фонд

3 ІШХ

Разом
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

і  них

Разом Загальний фонд Спеціальний
фонд

3 них

Разомбюджет
розвитку

бюджет
розвитку

бюджет
розвитку

1200000
Д е п а р т а м е н т  ж и т л о в о -к о м у н а л ь н о го  го сп о д ар ст в а , е н е р ге т и к и  

т а  ін ф р а с т р у к т у р и  ОДА
11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074 0,000 0,000 0,000 0,000 11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074

1210000 Д е п а р т а м е н т  ж и т л о во -к о м у н а ль н о го  господ арст ва , 
ен ер гет и ки  т а  ін ф р а ст р укт ур и  ОДЛ 11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074 0,000 0,000 0,000 0,000 11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074

1218000 8000 Ін ш а  д ія л ь н іс т ь 11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074 0,000 0,000 0,000 0,000 II 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074
1218800 8800 К р е д и ту в а н н я 11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074 0,000 0,000 0,000 0,000 11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074

1218820 8820
П іл ь го в і д о в го с т р о к о в і к р е д и ти  м ол о д и м  с ім ’я м  та  

о д и н о к и м  м ол о д и м  гр о м а д я н  на 
б у д ів н и ц т в о /п р и д б а н н я  ж и т л а  т а  їх  п о в ер н е н н я

1 415,094 12,87674 0,000 І 427,97074 0,000 0,000 0,000 0,000 1 415,094 12,87674 0,000 1 427,97074

1218821 8821 1060 Надання кредиту 1 415 ,094 12,87674 І 427,97074 0,000 1 415,094 12,87674 0,000 1 427,97074
1218822 8822 1060 Повернення кредиту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1218860 8860
Б ю д ж етн і п о зи ч к и  с у б 'є к т а м  го с п о д а р ю в а н н я  та  їх 

п о в ер н е н н я
10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

1218861 8861 0490 Надання позичок 10 000 ,000 10 000,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000
1218862 8862 0490 Повернення позичок 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В сього 11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074 0,000 0,000 0,000 0,000 11 415,094 12,87674 0,000 11 427,97074

Заступник голови обласної Ради .Хміль

/ Я
/



Додаток № 4 
до рішення 29 сесії обласнорї Ради 7 скликання 

від 16 лютого 2018 року №578

у додаток 5 "Міжбюджетні трансферти з Вінницького обласного бюджету місцевим/державному бюджету 
на 2018 рік” до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликанння від 20 грудня 2017 року №509 ’’Про обласний

бюджет на 2018 рік”
(тис.грн.)

Субвенції з обласного бюджету

Субвенція загального 
фонду на: Субвенція спеціального фонду на:

у тому числі:

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної 

одиниці

Субвенція з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на виконання 
програм соціально- 

економічного розвитку 
регіонів

Субвенція з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на виконання 
програм соціально- 

економічного розвитку 
регіонів

Інші субвенції 3 
місцевого бюджету

на завершення аварійно- 
відновлювальних робіт 

та інших заходів, 
пов'язаних з ліквідацією 
наслідків надзвичайної 

ситуації, яка склалась 26 
вересня 2017 року у 

м.Калинівка Вінницької 
області

на співфінансування 
придбання 

ангіографічного 
обладнання

1 2 3 4=5+6 5 6

м. Могилів-Подільський 5 000,000 5 000,000
Вінницький район 195,02728 195,02728
Калинівський район 154,896 154,896
Державний бюджет 6 787,034 12 349,800 0,000
Всього 6 787,034 12 349,800 5 349,92328 349,92328 5 000,000

Заступник голови обласної Ради / І - "  Т.Хміль



Д одаток 5
до ріш ення 29 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 16 лю того 2018 року №  578

ЗМІНИ

у додаток 6 ’’Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку" до рішення 27 сесії обласної
Ради 7 скликанння від 20 грудня 2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

_____________________________ _____________________________________ ___________________________________________________________________________________ тис, гри.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетіві

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/
КТКВК

Назва головного розпорядника 
коштів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Назва об'єктів відповідно до 
проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний
обсяг

фінансуванн
я

будівництва

Відсоток 
завершеност 
і будівництва 

об'єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Разом видатків 
на поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000 Обласна рада 100,000
0110000 Обласна рада 100,000

0117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

100,000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання 100,000

Поповнення статутного капіталу ОКП "Автобаза обласної Ради” 100,000
0600000 Департамент освіти і науки ОДА 59 780,100
0610000 Департамент освіти і науки ОДА 59 780,100
0611000 1000 Освіта 59764,100

0611040 1040
0922

/070301

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами- 
інтернатами

- капітальні видатки 1364,700

Муровано-Куриловецькій санаторній школі-інтернат на утеплення медичного корпусу 750,000
Муровано-Куриловецькій санаторній школі-інтернат на реконструкцію системи опалення спортивної зали 200,000

Муровано-Куриловецькій санаторній школі-інтернат на придбання електром 'ясорубки та інтерактивної дошки 110,000

Муровано-Куриловецькій санаторній школі-інтернат на будівництво тротуарної доріжки 18,800
Муровано-Куриловецькій санаторній школі-інтернат на капітальний ремонт підлоги актової зали, вестибюля, капітальний 
ремонт опалення спортивно-оздоровчого комплексу 285,900



1 2 3 4 5 6 7 8 9

0611050 1050 0922
/070302

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

- капітальні видатки 10898,100

Брацлавському НВК.дошкільний навчальний заклад ЗОШ-інтернат /- ///  ступенів гімназія на утеплення спального корпусу 9929,600

Брацлавському ІІВК: дошкільний навчальний заклад ЗОІП-інтернат 1-І 11 ступенів гімназія на реконструкцію системи 
опалення 968,500

0611060 1060
0910

/070303

Забезпечення належних умов для виховання 
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих 
будинках

- капітальні видатки 1110,000

КЗ «Вінницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» на капітальний ремонт перил, сходичкових клітин та паркетної 
підлоги 150,000

КЗ «Вінницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» на реконструкцію та облаштування території 960,000

0611070 1070
0922

/070304

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами- 
інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку

- капітальні видатки 16491,800

Самгородоцькій спеціальній ЗОІ11 -  інтернат Козятинського р-ну на утеплення (фасаду 1700,000

Самгородоцькій спеціальній ЗОІІ1 інтернат Козятинського р-ну на утеплення та покрівлю навчального та банно-прального 
корпусів 2500,000

Немирівському навчально-реабілітаційному центру на утеплення покрівлі майстерні, спального корпусу 750,000
Немирівському навчально-реабілітаційному центру на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі 98,000
Немирівському навчально-реабілітаційному центру на утеплення спальних корпусів 480,000
Серебрійському навчально-реабілітаційному центру Могилів-Подільського р-ну на реконструкцію системи опалення 
спортивної зали 192,000

ОКЗ «Прибузькій спецшколі -  інтернат» на встановлення зовнішнього освітлення 1398,000
ОКЗ «Прибузькій спецшколі -  інтернат» на утеплення навчального корпусу 1500,000
Староприлуцькій спеціальній ЗОНІ інтернат Липовецького р-ну на утеплення фасаду 499,800
Староприлуцькій спеціальній ЗОНІ інтернат Липовецького р-ну на утеплення горища спального корпусу 480,000
Староприлуцькій спеціальній ЗОНІ інтернат Липовецького р-ну на утеплення горища їдальні 392,000
Староприлуцькій спеціальній ЗОНІ інтернат Липовецького р-ну на утеплення покрівлі їдальні 450,000
Ситковецькій спеціальній ІОНІ інтернат Немирівського р-ну на заміну покрівлі з утепленням 530,000
Ситковецькій спеціальній ЗОНІ інтернат Немирівського р-ну на утеплення та облицювання фасаду спального корпусу 1320,000
Ситковецькій спеціальній ЗОНІ інтернат Немирівського р-ну на утеплення спортзалу та галереї 830.000
Ободівській спеціальній ЗОНІ- інтернат Тростянецького району на утеплення даху навчального корпусу 267,000
Іванівській сеціальній ЗОНІ -  і/оігернат Калинівського району на утеплення фасаду школи 450,000

^ —
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Котюжанівському навчально-реабілітаційному центру Мурованокуриловецького району па реконструкцію системи опалення 900,000

Котюжанівському навчально-реабілітаційному центру Мурованокуриловецького району на утеплення спального корпусу 1000,000

Піщанській спеціальній школі-інтернат для придбання слухових апаратів для вихованців (глухих дітей-сиріт) 350,000
Самгородоцькій спеціальній ЗОЇЛ Козятинського району для придбання татамі 200,000
ОКЗ “Прибузькій спецшколі -  інтернат "на придбання насосу для водонапірної вежі 30,000
ОКЗ "Прибузькій спецшколі -  інтернат ” капітальний ремонт водонапірної вежі 175,000

0611080 1080
0922

/070307

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми спеціалізованими 
школами-інтсрнатами з поглибленим 
вивченням окремих предметів і курсів для 
поглибленої підготовки дітей в галузі науки 
і мистецтв, фізичної культури і спорту, 
інших галузях, ліцеями з посиленою 
військово-фізичною підготовкою

- капітальні видатки 8765,000

Тульчинській спеціалізованій школі-інтернат-ліцей на утеплення фасаду головного корпусу 4600,000

Тульчинській спеціалізованій школі-інтернат-ліцей на реконструкцію системи водопостачання та системи опалення 4165,000

0611090 1090
0960

/070401

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

- капітальні видатки 1080,000

Вінницькому обласному центру туризму, спорту краєзнавства та екскурсій на капітальний ремонт даху 350,000

Вінницькому обласному центру туризму, спорту краєзнавства та екскурсій на завершення капітального ремонту 
навчального корпусу І  і II поверхів

730,000

0611110 1110
0930

/070501
Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

- капітальні видатки 16950,100

Браїлівському професійному ліцею на придбання котлів на альтернативних видах палива 500,000

Браїлівському професійному ліцею на придбання насосу 15,000

Браїлівському професійному ліцею на придбання та встановлення дверей енергозберігаючих 41,000

Браїлівському професійному ліцею на встановлення вікон металопластикових 400,000

Немирівському професійному ліцею на заміну вікон в гуртожитку, навчальному корпусі та майстерні 768,000

Немирівському професійному ліцею на встановлення енергозберігаючих вікон 751,200

Калинівському державному професійному училищу № 21 на заміну вікон у  гуртожитку 200,000

ДНЗ “Гущинецьке ВП У” - на встановлення енергозберігаючих вікон 500,000
Гніванському професійному ліцею ім. двічі Героя РС Р.Я.Малиновського на утеплення та реконструкцію дахів їдальні та 
нав чаль ного корпусу 996,000

Гніванському професійному ліцею ім. двічі Героя РС Р.Я.Малиновського на реконструкцію системи опалення актової та 
спортивної залів, їдальні зі встановленням електричних котлів

650,000

Барському професійному будівельному ліцею на ремонт даху гуртожитку, заміну рулонної покрівлі на енергозберігаючу
699,100
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Кузьминецькому професійному аграрному ліцею Вінницької області на утеплення стін гуртожитку 250,000

Професійно-технічному училищу №  14 смт. Вороновиця на встановлення металопластикових вікон 189,000

Професійно-технічному училищу №  14 смт. Вороновиця на реконструкцію системи опалення закладу 2100,000

Вищому професійному училищу №  41 м. Тульчин — на утеплення фасаду навчального корпусу 1700,000

ДПЗ “ПЛСП м. Хмільник ” -  заміна віконних блоків на енергозберігаючі 278,800

Зозівському професійному аграрному ліцею на заміну котла на енергозберігаючий твердопаливний 80,000

Козятинському вищому училищу залізничного транспорту на реконструкцію системи опалення закладу 650,000

Комаргородському ВПУ для завершення капітального ремонту гуртожитку №2 Комаргородського вищого професійного 
училища по вул. Соборна, 65, с. Комаргород, Томашпільського району, Вінницької області

2950,000

Комаргородському ВПУ для завершення реконструкції суміщеноїрубероїдної покрівлі навчально -  виробничих майстерень 
Комаргородського вищого професійного училища по вул. Соборна, 65, с. Комаргород, Томашпільського району, Вінницької 
області

152,000

Комаргородському ВПУдля проведення реконструкції частини приміщення гуртожитку’ № 1 по вул. Шляхова, 125, с. 
Ольгопіль, Чечельницького району, Вінницької області

398,000

Погребищенському вищому професійному училищу на утеплення гуртожитку 1152,000

Хмільницькому професійному аграрному ліцею на реконструкцію системи опалення закладу 1230,000

Заболотнянському ВПУ -  на встановлення енергозберігаючих вікон 300,000

0611120 1120
0941

/070601

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

- капітальні видатки 1265,400

Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжу на капітальний ремонт гуртожитку з 
утепленням

1200,000

Барському гуманітарно-педагогічному коледжу ім. М. Грушевського на капітальний ремонт системи блиско-захисту та 
заземлення

65,400

0611140 1140 0950
/070701

Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти

- капітальні видатки 1713,000

КВНЗ Вінницькій академії неперервної освіти на встановлення вентиляції у  цокольному приміщенні, обладнання архіву та 
книгосховища 530,000

КВНЗ Вінницькій академії неперервної освіти на обладнання актової зали технічними засобами 830,000
КВНЗ Вінницькій академії неперервної освіти на придбання комп 'ютерного обладнання 278,000
Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
у  Вінницькій області на придбання комп 'ютерного обладнання 75,000

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 126,000

0611161 1 161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

- капітальні видатки 126,000

Комунальній організації «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти» для придбання 
системного блоку /

50,000

ж -  ^  ~
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Комунальній організації «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти» для придбання 
монітору рідкокристалі чного

70,000

Комунальній організації «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти» для придбання 
проекційного столика для проекту 6,000

0614000 4000 Культура і мистецтво 16,000

0614060 4060 0828 
/110204

Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

- капітальні видатки 16,000

Вінницькому обласному Будинку культури вчителя для встановлення теплолічильника 16,000
0700000 Департамент охорони здоров’я ОДА 46 558,680
0710000 Д епарт ам ен т  охорони здоров'я  ОДА 46 558,680
0711000 1000 Освіта 750,000

0711120 1120
0941

/070601

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

- капітальні видатки 750,000

Вінницькому медичному коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного на придбання 2-х фантомів 150,000
Гайсинському комунальному вищому навчальному закладу «Гайсинський медичний коледж» на капітальний ремонт та 
реконструкція покрівлі спортивного залу та гуртожитку № 1 300,000

Могилів-Подільському медичному коледжу на продовження робіт по капітальному ремонту покрівлі навчального корпусу №2 190,000

Могилів-Подільському медичному коледжу на монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 110,000

0712000 2000 Охорона здоров'я 45 808,680

0712010 2010 0731
/080101

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки 17180,000

Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова на придбання комп 'ютерного обладнання для електронної черги 1040,000

Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова на придбання обладнання отоларингічному відділенню (вухо, горло, ніс) 900,000

Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на придбання комп ’ютерного обладнання для електронної черги 645,000
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на ремонт четвертого поверху поліклініки 1400,000
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на реконструкція кисневого господарства 500,000
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на придбання УЗД апарату 2500,000
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні -  система рентгенографічна цифрова на 2 робочі місця 3900,000

Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні придбання лапароскопічноїстійки та операційного стола 3300,000

Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні -  придбання переносного апарату ультразвукової діагностики 1500.000
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на проведення капітального ремонту сходових клітин та холів головного 
корпусу поліклініки 1495,000

0712020 2020
0732 

/080201
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню - капітальні видатки 18376,000

КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 0 .1.Ющенка» на виготовлення ПКД та капітальний ремонт водогону 
холодного та гарячого водопостачання в підвальних приміщеннях лікарні 900,000
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КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. О.І.Ющенка» на комп 'ютерний енцефалограф 16-канальний 
портативний (ВФД) 500,000

Вінницькій обласній психіатричній лікарні №  2 на придбання обладнання 500,000
Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному об ’єднанню «Фтизіатрія» на придбання бронхосокопу 
Б В -18 V 560,000

КЗ «Козятинська обласна туберкульозна лікарня» на опалювальні котли під тверде паливо, потужністю 90кВт 480,000
КЗ «Козятинська обласна туберкульозна лікарня» на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі 400,000
Подільському регіональному центру онкології на придбання комп 'ютерного обладнання для електронної черги 315,000
Подільському регіональному центру онкології на придбання обладнання 250,000
Подільському регіональному центру онкології на придбання медичного обладнання для урологічного відділення 3000,000
Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центру на капітальний ремонт даху 
лікувального корпусу, придбання мікроскопу та пральної машини 1950,000

Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центру на капітальний ремонт поліклінічного 
відділення 835,000

Вінницькому обласному шкірно-венерологічному диспансеру на придбання обладнання 200,000
Вінницькому обласному шкірно-венерологічному диспансеру на капітальний ремонт даху 150,000
Вінницькому обласному клінічному госпіталю ветеранів війни на капітальний ремонт санвузлів та відділень 800,000
Вінницькому обласному клінічному госпіталю ветеранів війни на завершення робіт по встановленню пожежної сигналізації 1036,000
Вінницькому обласному клінічному госпіталю ветеранів війни на капітальний ремонт поліклініки 900,000
Вінницькому обласному клінічному госпіталю ветеранів війни на придбання автомобіля ШМД класу А 1800,000
Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні на УЗД апарат 1000,000
Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні на виготовлення ПКД на реконструкцію спального корпусу 300,000
Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням 
психіки і опорно-рухового апарату на реконструкцію приймального відділення будівлі адміністративного корпусу 1000,000

КЗ «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СПІДом» на придбання пересувної лабораторії 1500,000

0712040 2040
0734

/080204 Санаторно-курортна допомога населенню - капітальні видатки 4362,000

Маньковецькому обласному дитячому туберкульозному санаторію «Зелений гай» на придбання автомобіля 500,000
Могилів-Подільському дитячому легеневому туберкульозному санаторію на капітальний ремонт приміщень та заміна 
електропроводки 1800,000

Могилів-Подільському обласному протитуберкульозному санаторію для дорослих на виготовлення ПКД та ремонт крівлі 
даху у  стаціонарному відділенні 1000,000

Могилів-Подільському обласному протитуберкульозному санаторію для дорослих на заміну вікон та на металопластикові 100,000

Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій на фізіотерапевтичний комплекс В TL PLUS-1 110,000
Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій на магнітотерапевтичний прилад BTL-09 102,000
Обласному КЗ «Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій» на проведення ремонтних робіт у ванному 
відділенні 750,000

0712050 2050
0761 

/0,80207
/У

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування

- капітальні видатки 2797,380
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Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки початок реконструкції відділення реабілітації 1500,000

Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки на капітальний ремонт (заміна віконний блоків) 129,700

Обласному КЗ «Вінницький спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням 
психіки на капітальний ремонт даху, вентиляції та ливньової каналізації 1167,680

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога 
населенню

- капітальні видатки 2851,300

КУ «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» на капітальний ремонт підстанцій 2851,300

0712090 2090
0722

/080400
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню - капітальні видатки 92,000

Вінницькому обласному лікарсько-фізкультурному диспансеру на придбання енцефалографа комп ’ютерного 92,000

0712150 2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 

здоров’я 150,000

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері охорони здоров'я - капітальні видатки 150,000

Обласному Бюро судово-медичної експертизи на обладнання 150,000
0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 11 883,200
0810000 Департ амент  соціальної та молодіж ної політики ОДА 11 883,200
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 11883,200

0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям- 

інвалідам в установах соціального обслуговування

10 564,200

0813101 3101
1010

/090601

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця 
для проживання дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку

- капітальні видатки 4970,000

Стрижавському дитячому будинку-інтернату придбання мікроавтобуса для покращення умов транспортування вихованців 1300,000

Стрижавському дитячому будинку-інтернату придбання обладнання для облаштування на базі закладу вуличного 
реабілітаційно-оздоровчого мінікомплексу «Стежка здоров'я» 995,000

Стрижавському дитячому будинку-інтернату виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 2-ох 
поверхового малокомплектного будинку для відділення підтриманого проживання на закладу 375,000

Стрижавському дитячому будинку-інтернату проведення капітального ремонту 1-го поверху житлового корпусу 800,000

Стрижавському дитячому будинку-інтернату проведення реконструкції огорожі території з встановленням прохідної 1500,000
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0813 102 3102
1020 

/090901

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця 
для проживання, всебічної підтримки, 
захисту та безпеки осіб, які не можуть вести 
самостійний спосіб життя через похилий 
вік, фізичні та розумові вади, психічні 
захворювання або інші хвороби

- капітальні видатки 5594,200

Брсщлавському психоневрологічному будинку інтернату на придбання промислової пральної машини та холодильних шаф 360,000

Брацлавському психоневрологічному будинку -  інтернат на завершення капітального ремонту банно-прального комплексу 450,000

Брацлавському психоневрологічному будинку -  інтернат проведення капітального ремонту приміщення їдальні 602,900
Яришівському психоневрологічному будинку -  інтернату на придбання харчового котла та картоплечистки 65,000

Яришівському психоневрологічному будинку -  інтернату заміну вікон в житловому корпусі з виготовленням ПКД 160,000

Яришівському психоневрологічному будинку -  інтернату на проведення капітального ремонту приміщення для реабілітації 
підопічних з виготовленням ПКД 250,000

Яришівському психоневрологічному будинку -  інтернату на облаштування спортивного майданчика з метою забезпечення 
дозвілля підопічних з виготовленням ПКД 120,000

Тиврівському будинку інтернату геріатричного профілю на проведення капітального ремонту житлового корпусу 500,000

Плисківському психоневрологічному інтернату на капітальний ремонт житлового корпусу №4 350,000
Плисківському психоневрологічному інтернату на проведення капітального ремонту пральні-котельні 800,000
Плисківському психоневрологічному інтернату на проведення першого етапу капітального ремонту корпусу №3 зі столовою 550,000
Жмеринському психоневрологічному будинку інтернату на проведення капітального ремонту кімнат гігієни, підлоги та 
облаштування пандусів 234,300

Обласному пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку на проведення реконструкції кімнат гігієни 
психоневрологічного відділення 1152,000

0813200 3200 1090
/091212

Забезпечення обробки інформації з 
нарахування та виплати допомог і 
компенсацій

- капітальні видатки 350,000

Інформаційно-аналітичний центр на придбання обладнання для облаштування комп 'ютерного класу з метою проведення 
апробувань з впровадження новітніх програмних комплексів та пакетів прикладних програм для здійснення аналітики 
діяльності підвідомчих установ

350,000

0813240 3240 Інші заклади та заходи 969,000

0813241 3241
1090

/091214

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

- капітальні видатки 969,000

Комплексному центру з надання соціальних послуг на придбання обладнання для облаштування закладу 15,000
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Вінницькому обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
"ОБРІЙ" придбання 6-місного мінівену для забезпечення проведення батьківських шкіл в сільській місцевості для сімей, в яких 
виховуються діти з інвалідністю

643,000

Вінницькому обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
"ОБРІЙ" на придбання сучасного реабілітаційного обладнання для відновлення рухомості рук та ніготримувачів послуг 
закладу з різними фізичними порушеннями

251,000

Козятинському обласному центру матері та дитини на придбання меблів для переоблаштування застарілого та зношеного 
обладнання кухні 60,000

0900000 Служба у справах дітей ОДА 165,000
0910000 Служба у  справах дітей ОДА 165,000

0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 165,000

0913110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 

захисту 165,000

0913 і 11 3111 1040
/090700

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились в складних 
життєвих обставинах

- капітальні видатки 165,000

Придбання ноутбуків для укомплектування комп 'ютерного класу для Вінницького обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей 75,000

Придбання меблів в ігрову кімнату . для Жмеринського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей 45,000

Придбання комп'ютерів для забезпечення роботи центру для Жмеринського обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей 45,000

1000000 Управління культури і мистецтв ОДА 7 432,700
1010000 Управління культури і мистецт в ОДА 7 432,700
1011000 1000 Освіта 1641,600

1011120 1 120 0941
/070601

Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І - 11 рівнів акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами)

- капітальні видатки 1641,600

Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича для придбання цінного подарунку до 60-річчя закладу 
(Фортепіано) 200,000

Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича для придбання світлодіодних динамічних приладів для 
освітлення великої зали 336,000

Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича для придбання цифрового осцилографу для діагностики та 
ремонту радіоапаратури 20,000

Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича для проведення капітального ремонту сцени(заміна підлоги) 300,000

Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича на проведення капітального ремонту сходів училища 300,000

Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича для проведення капітального ремонту санвузла на 4-му 
поверсі 200,000
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Тульчинському училищу культури на виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання благоустрою та 
пристосування території «Палацу Потоцьких» 285,600

1014000 4000 Культура і мистецтво 5 791,100

1014010 4010
0821 

/110102 Фінансова підтримка театрів
- капітальні видатки 2800,000

Обласному академічному музично-драматичному театру ім. М. Садовського для придбання (заміни) світлового та 
звукоп ідсилювального обладнання 600,000

Обласному академічному музично-драматичному театру ім. М. Садовського на ремонт майстерні 550,000

Обласному академічному музично-драматичному театру ім. Садовського на капітальний ремонт 1-го поверху приміщення 
театру (заміна паркетної дошки) 750,000

Обласному академічному музично-драматичному театру ім. М. Садовського на дольову участь в будівництві житла для 
працівників культури 400,000

Обласному академічному театру ляльок на придбання автомобіля (міпівен) 500,000

1014020 4020
0822 

/110103
Фінансова підтримка філармоній, художніх 
і музичних колективів, ансамблів, 
концертних та циркових організацій

- капітальні видатки 391,000

Обласній філармонії на придбання музичних інструментів 71,000
Обласній філармонії на придбання відео-проектора 120,000
Обласній філармонії на доукомплектування сценічного освітлення 200,000

1014040 4040
0824

/110202 Забезпечення діяльності музеїв і виставок - капітальні видатки 1730,000

Обласний краєзнавчий музей на придбання платформи для монтажу виставок 60,000
Обласний краєзнавчий музей на придбання музейних експонатів 100,000
Обласний краєзнавчий музей на придбання моніторів для експозиційних залів 120,000
Обласний краєзнавчий музей на придбання вантажно - пасажирського автомобіля 500,000

Обласний краєзнавчий музей на реконструкцію дерев ’яних будівель на території історико - меморіального комплексу пам 'яті 
жертв нацизму 100,000

Обласний краєзнавчий музей ремонт експозиційних залів 8,9,10,11,12 500,000
Обласний краєзнавчий музей на озеленення території та облаштування посту охорони філії «Музей М.Д.Леонтовича» 
с.Марківка, Теплицького району 350,000

1014050 4050 0827 
/1 10203 Забезпечення діяльності заповідників - капітальні видатки 870,100

Д ерж авном у заповіднику Буша на капітальний ремонт приміщення музею  «Подільська хата» 150,000
Держ авном у заповіднику Буша на капітальний ремонт  кам 'япої огорож і верхнього парку скульптур та «Часів 
вічності» 220,100

Д ерж авном у заповіднику Буша на придбання автомобіля (міпівен) 500,000
1100000 Управління фізичної культури і спорту ОДА 2 020,000
1110000 Управління фізичної культури і спорту ОДА 2 020,000
1115000 5000 Фізична культура і спорт 2020,000
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1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 600,000

1115031 5031 0810
/130107

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

- капітальні видатки 300,000

Капітальні видатки Комунальному закладу ''Вінницька обласна спеціалізована дитячщ-юнацька школа олімпійського резерва 
з веслування імені Юлії Рябчинської" для придбання спортивних човнів початкового рівня та відповідного обладнання 300,000

1115033 5033
0810

/130114

Забезпечення підготовки спортсменів 
вищих категорій школами вищої спортивної 
майстерності

- капітальні видатки 300,000

Капітальні видатки Вінницькій ш колі вищ ої спорт ивної майстерності для придбання нафтопродуктів, спорт ивної 
форми та інвентарю, забезпечення спортсменів відрядж еннями, придбання човнів, байдарок та слаломних весел, 
конст рукції для перевезення човнів, двигуна до човна

300,000

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 970,000

1115042 5042 0810
/130205

Фінансова підтримка спортивних споруд, 
які належать громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості

- капітальні видатки 970,000

Капітальні видатки Вінницькій обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України для 
виготовлення проектно-кошторисної документації, полоси перешкод та проведення робіт по зовнішньому ремонту 
спортивного залу

970,000

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 450,000

1115061 5061
0810

/130115

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

- капітальні видатки 450,000

Капітальні видатки Комунальному закладу «Вінницький обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» для 
придбання грузово-пасажирського автомобіля 450,000

1200000
Департамент житлово-комунального господарства 

енергетики та інфраструктури ОДА 497,81287

1210000
Департ амент ж итлово-комунального господарства енергетики 

та інфраструктури ОДА 497,81287

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 2 47 ,813

1217330 7330
0443

/150122

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури 
комунальної власності

247,813

Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул.В.Порика, 29 м. Вінниці'' (забезпечення 
доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення) та проведення їх 
експертизи / ?

15,75620
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Реконструкція КПС по вул. Леніна, 2 в м. Тульчин, Вінницької області 232,05667

1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

2 5 0 ,0 0 0 0 0

1217640 7640 0470
/180107 Заходи з енергозбереження 250,00000

Виготовлення проектно-кошторисної документації па виконання робіт з термоізоляції адмінбудівлі за адресою: м. Вінниця, 
вул. Порика, 29 250,000

1500000
Департамент будівництва, містобудування та архітектури

ОДА 39 442,100

1510000
Департамент будівництва, містобудування та архітектури

ОДА 39 442,100

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 39 442,100

1517320 7320 0443
Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення 33233,000

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2040,000
Вінницькому медичному коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного , проект та встановлення протипожежної сигналізації 200,000
Гайсинському комунальному вищому навчальному закладу «Гайсинський медичний коледж» на проект та встановлення 
протипожежної сигналізації 200,000

Капітальний ремонт покрівлі будівель Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені М.Грушевського за адресою 
Майдан М.Грушевського, 1 м.Бар; 1640,000

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
25768,000

Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на проект на встановлення пожежної сигналізації 200,000
Вінницькому обласному спеціалізованому клінічному диспансеру радіаційного захисту населення проект та встановлення 
пожежної сигналізації 200,000

КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. О.І.Ющенка» на проект та встановлення пожежної сигналізації; 200,000

Вінницькій обласній психіатричній лікарні №  2 на проект та виготовлення пожежної сигналізації 200,000
Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному об 'єднанню «Фтизіатрія» на проект та встановлення 
пожежної сигналізації 200,000

КЗ «Козятинська обласна туберкульозна лікарня» на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000

КП «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000

Подільському регіональному центру онкології на на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000
Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центру на проект та встановлення пожежної 
сигналізації 200,000

Вінницькому обласному шкірно-венерологічному диспансеру на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000
Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000
Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням 
психіки і опорно-рухового апарату на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000

Печорській обласній лікарні відновного лікування на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000
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КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000

Лікарня відновного лікування «Северинівка» на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000

КЗ «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» на проект та встановлення пожежної сигналізації 200,000

КЗ «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом» на проект та встановлення пожежної 
сигналізації 200,000

Могилів-Подільському дитячому легеневому туберкульозному санаторію на встановлення протипожежної сигналізації 300,000

Могилів-Подільському обласному протитуберкульозному санаторію для дорослих на встановлення протипожежної 
сигналізації

200,000

Заболотненському дитячому психоневрологічному санаторію ім. акад. Д.К.Заболотного на встановлення протипожежної 
сигналізації

200,000

Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій на встановлення протипожежної сигналізації 300,000
Обласному КЗ «Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій» на встановлення протипожежної 
сигналізації

360,000

Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки па проект та встановлення протипожежної сигналізації

200,000

Обласному КЗ «Вінницький спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням 
психіки на проект та встановлення протипожежної сигналізації

200,000

Обласній комунальній установі «Вінницька обласна станція переливання крові» на проект та встановлення протипожежної 
сигналізації

200,000

КУ «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» на проект та встановлення протипожежної сигналізації 200,000

Обласному Бюро судово-медичної експертизи на проект та встановлення протипожежної сигналізації 200,000

Проведення реконструкції та реставрації Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І. Пирогова 
в м. Вінниці по вул.Пирогова, 46;

500,000

Реконструкція І поверху 6-ти поверхової будівлі зі створенням відділення екстренної медичної допомоги Вінницької обласної 
дитячої лікарні

1495,000

Капітальний ремонт фасадів та даху лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова 
в м. Вінниці по вул.Пирогова, 46;

2075,000

Капітальний ремонт фасаду та даху будівлі корпусу №  13 "Травматологічне відділення. ЛОР відділення" Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова, по вул.Пирогова, 46, м.Вінниці;

3620,500

Реконструкція будівлі корпусу №15 "Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення" 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова по вул.Пирогова, 46 в м.Вінниці;

50,000

Реконструкція системи водопостачання та територій Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по 
вул.Пирогова, 46;

4216,300

Реконструкція ванного відділення лікувального корпусу відновного лікування дітей в м.Липовець; 1199,200

Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с.Рахни Лісові 
ІІІаргородського району;

70,000

Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул.Хмельницьке 
шосе, 84 в м. Вінниці; У/'*

1082.000
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Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М. І. Пирогова в м.Вінниці по 
вул. Пирогова, 46; 1000,000

Реконструкція будівлі корпусу № 18 "Поліклініка" Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова м. Вінниця (включно з 
виготовленням ПКД) 4500,000

1517323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери 3604,500

Капітальний ремонт системи опалення ОКУ "Вінницький обласний центр реінтеграції бездомних громадян" по вул.Гагаріна, 
206-6 в смт. Вороновиця, Вінницького району; 556,600

Реконструкція нежитлової основної будівлі "Б" з прибудовою та надбудовою по вул. 1905 року, 12 в м. Вінниці 1773,900

Капітальний ремонт покрівлі навчально-побутового корпусу "Б" КЗ "Вінницький обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей" по вул 1905 року, 12 в м. Вінниця 417,100

Капітальний ремонт будівлі літера "Б" КЗ "Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" по вул 
1905 року, 12 в м. Вінниця 856,900

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури
1116,500

Капітальний ремонт існуючої будівлі Вінницької обласної філармонії в м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 7 1116,500

1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту 704,000

Реконструкція Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування 
ім.ІО.Рябчинської в м. Вінниці по вул.Князів Коріатовичів, 123; 294,000

Реконструкція будівлі КО "Спорткомплекс" Здоров'я" по вул. Я.Шепеля, 23 в м.Вінниці; 410,000

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

3755,700

Капітальний ремонт приміщень в адмінбудівлі по вул. Соборна, 15-а в м. Вінниці; 905,000
Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утепленням фасадів по вул.Монастирська, 47 в м. Вінниця; 2850,700

1517340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури 2453,400

Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури.І в 
м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи; 2437,000

Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення "Палац"ох.№978 (будівля загальноосвітньої 
школи 1-І 11 ступенів) в с. Чорномин по вул.Шкільна, І Піщанського району Вінницької області; 16,400

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 1 500,000

2410000
Департ амент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 1 500,000

2417100 7100
Сільське і лісове господарство, рибне господарство 

та мисливство 1500 ,000
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2417110 7110 0421 
/160903

Програми в галузі сільського господарства - капітальні видатки 1500,000

На реалізацію заходів Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва на 2016-2020 роки на часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального доїння або (та) 
холодильну установку для зберігання і охолодження молока в розмірі 50% фізичним особам, які мають 3 і більше корів 
молочного напряму продуктивності

1500,000

2500000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА 238 198,600

2510000
Департамент між народного співробітництва та регіонального 

розвит ку ОДА 238 198,600

2517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 238198,600

2517367 7367 0490

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

- капітальні видатки 238198,600

Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров ’я у  сільській місцевості 238198,600

2900000 Департамент цивільного захисту ОДА 4 450,000
2910000 Департ амент цивільного захисту ОДА 4 450,000

2918100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру 4450,000

2918110 8110 0320
Заходи запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

- капітальні видатки 4450,000

Капіальний ремонт захисної дамби урочища "Панасова" протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця Ямпільського району 
Вінницької області 1400,000

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків з використанням енергозберігаючих технологій адмінбудівлі Департаменту 
цивільного захисту облдержадміністрації по вул. Монастирській, 26 м. Вінниця 850,000

Капітальний ремонт складської будівлі (літ. А) КУ "Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних 
резервів" по вул. Соборній, 283, м. Немирів, Вінницької області" 700,000

Поповнення матеріального резерву згідно номенклатури 1500,000

2300000
Д еп а р т а м е н т  ін ф о р м а ц ій н о ї д ія л ь н о с т і та 

к ом ун ік ац ій  з гр о м а д сь к істю  О Д А
26,000

2310000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 26,000

2318400 8400 Засоби масової інформації 26 ,000

2318410 8410 0830
/120000

Фінансова підтримка засобів масової 
інформації - капітальні видатки 26 ,000
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"Вінницька обласна редакційна колегія та штатна редакційна видавнича група /Редакція/ по підготовці та виданню обласної 
книги "Реабілітовані історією" - на придбання комп'ютерного обладнання

10,000

Робоча група редколегії тому Зводу пам'яток історії та культури Вінницької області України - на придбання комп'ютерного 
обладнання

16,000

3700000 Департамент фінансів ОДА 17 349,800
3710000 Департамент фінансів ОДА 17 349,800

3719000 9000 М іж бю дж етні трансф ерти 17349,800

3719800 9800 0180 С убвенція з м ісцевого бю джету  
держ авном у бю дж ету

12349,800

3719800 9800 0180
На виконання заходів Програми 
супроводження бюджетного процесу на 
2016-2018 роки

899,800

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації 420,800
Головне управління Державної фіскальної служби 155,000
Головне управління Державної казначейської служби України у  Вінницькій області 324,000

3719800 9800 0180

на виконання заходів Комплексної 
оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2016-2020 роки 
"Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та громад"

8 500,000

Військовій частині 3028 Нацгвардії України - на відновлення, реконструкцію, поточний ремонт та забезпечення належного 
утримання адміністративного корпусу, казармено-житлового фонду, господарських та інших споруд, приміщень (місць) 
зберігання озброєння, техніки, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення відновлювальних робіт техніки, озброєння 
та спеціальних засобів

890,000

В/ч А1619 (через КЕВ м. Вінниця) - проведення капітального ремонту приміщень казарми В/ч та санітарної частини 1 600,000

Військовій частині А1619 - на ремонт озброєння та військової техніки бригади, що брала участь в АТО, облаштування алеї 
слави на території військової частини з метою увічнення пам 'яті загиблих військовослужбовців

500,000

Військовій частині А 1445 - проведення ремонту озброєння та військової техніки, що брала участь в А ТО та закупівля 
обладнання для відновлення озброєння та спеціальних засобів

200,000

Військовій частині А1119 - покращення системи охорони та оборони технічної території, забезпечення вибухо -  пожежної 
безпеки, проведення поточного ремонту приміщень казарм та їдальні

550,000

В/ч А0215 Командування ПС. ЗСУ - спорудження пам 'ятника загиблим під час участі в АТО, закупівля музичного обладнання 
та інструменту, належне утримання адміністративного корпусу, казарм та інших споруд, зміцнення матеріально-технічної 250,000

Вінницькому зональному відділу військової служби правопорядку - поточний ремонт та облаштування приміщень 90,000

Військово-медичному клінічному центру Центрального регіону - придбання медичного обладнання та матеріалів для 
проведення діагностики та лікування військовослужбовців, що брали участь в АТО

900,000

ГУ Національної поліції у  Вінницькій області - придбання автобуса на 20 місць, придбання двох автомобілів на 7 (сім) 
посадочних місць

2 200,000



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Управлінню захисту економіки у  Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України - 
придбання спеціальної техніки та обладнання для оперативно-службової діяльності 500,000

Управлінню СБУ у  Вінницькій області - зміцнення матеріально-технічної бази оперативної групи УС'БУ, що діс в районі 
проведення анти терористичної операції, спецпідрозділу УСБУ, а також суб’єктів боротьби з тероризмом в регіоні, 
координаційної групи анти терористичного центру при УСБУ, а також її ситуаційного антитерористичного центру, 
придбання медичного обладнання для військово-медичної служби

320,000

Прокуратурі Вінницької області - проведення капітального ремонту адмін. будівлі Шаргородськоїмісцевої прокуратури, 
капітальний ремонт інженерних мереж та адміністративної будівлі прокуратури Вінницької області 500,000

3719800 9800 0180

На виконання програми поліпшення 
техногенної та пожежної безпеки 
населенних пунктів та обєктів усіх форм 
власності, розвитку інфраструктури 
підрозділів пожежної охорони у Вінницькій 
області на 2016-2020 роки

2 950,000

ГУ ДСПС України у  Вінницькій області на придбання спеціальної аварійно-рятувальної машини середнього типу швидкого 
реагування 2 950,000

3719700 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету - капітальні видатки 5 000,000

м. Могилів-Подільському - на співфінансування придбання ангіографічного обладнання 5 000,000

Всього 429  4 0 3 ,9 9 2 8 7

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток 6
до рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 16 лютого 2018 року №578

у додаток 7 ’’Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
обласного бюджету у 2018 році” до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликанння від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

(тис. гри.)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
Т1ІКВКМБ/
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно $ типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Н айменування м ісцевої (регіональної) 
програми

З а га л ь н и й  ф он д С пеціальний фонд
Разом загальний та 
спеціальний фонди

0600000 Департамент освіти і науки ОДА 683,000 683,000

0610000 Департамент освіти і науки ОДА 683,000 683,000

0613000 3000 С оціальний захист та соціальне забезпечення 683,000 683,000

0613140 3140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Обласна цільова соціальна програма 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, 

розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року

683,000 683,000

0700000 Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА

0710000 Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА

0712000 2000 О хорона здоров'я

0712150 2150 0763
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я

400,000 400,000

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

Обласна програма «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 
роки

400,000 400,000

0800000
Департамент соціальної та молодіжної політики Вішшпької

ОДА
618,000 0,000 618,000

0Н10000
Департамент соціальної та молодіжної політики 

Вінницької ОДА
618,000 0,000 618,000

0813000 3000 | С оціальний чахнет та соціальне забезпечення 618,000 0,000 618,000



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів

Код
тпквкмь/
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головною розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджет ної програми або напряму видатків 

згідно і типовою відомчою/ТПКВКМК / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

З а га л ь н и й  фонд Спеціальний фонд
Разом загальний га 
спеціальний фонди

0813240 3240 091214 Інші заклади та заходи 618,000 618,000

0813242 3242
1090

/091214
Інші заходи у  сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки

618,000 618,000

1000000 Управління культури і мистецтв ОДА 1 400,000 3 191,000 4 591,000

1010000 Управління культури і мистецтв ОДА 1 400,000 3 191,000 4 591,000

1014010 4010
082 і Фінансова підтримка театрів

Програми розвитку культури Вінницької 
області

2 800,000 2 800,000

1014020 4020

0822

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та ниркових 
організацій

Програми розвитку культури Вінницької 
області

391,000 391,000

1014080 4080
0829

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
1 400,000 0,000 1 400,000

1014081 4081 0829
/110502

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

1 400,000

1010000 Управління у справах національностей та релігій ОДА 120,000 120,000

1014000 Управління у  справах національностей та релігій ОДА 120,000 120,000

1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 120,000 120,000

1014082 4082
0829

/110502
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма підтримки діяльності національно- 
культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального 

розвитку на 2016-2020 роки

120,000 120,000

1100000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 1 000,000 970,000 1 970,000

1110000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 1 000,000 970,000 1 970,000

1115000 5000 Фізична культура і спорт 1 000,000 970,000 1 970,000

1115040 5040 Підтримка і розвн гок спортивної інфраструктури 0,000 970,000 970,000



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТПКВКМБ
ТКВКБМС*

Код
ФКВКЬ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний та 
спеціальний фонди

11 15042 5042
0810/

130205

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної 
спрямованості

Цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016 

2020роки
970,000 970,000

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

1115062 5062
0810/ 

130112
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Цільова соціальна програма розви тку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016 

2020роки
1 000,000 1 000,000

1200000
Департамент житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури ОДА
17 350,000 70 485,65351 87 835,65351

1210000
Департамент житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури ОДА
17 350,000 70 485,65351 87 835,65351

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 90,000 90,00000

1216080 6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм

90,000 90,000

1216084 6084 0610
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво/рекопструкцію/придбання 
житла

90,000 90,000

1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

0,00000 70 222,77677 70 222,77677

1217460 7460 0456
У тримання та розвиток автом обільних доріг та 
дорож ньої інф раструктури

0,00000 70222,77677 70 222,77677

1217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

Комплексна програма будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального 

користування Вінницької області

3,49555 3,49555

1217464 7464 0456

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з 
розвитку автомобільних доріг загального користування 
в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої 
інфраструктури у м. Кисві

Комплексна програма будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального 

користування Вінницької області

70 2 19,28122 70219,28122

1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 5 850,000 250,000 6 100,000



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТІІКВКМБ/
ТКВКБМС5

Код
ФКІЗКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 
спеціальний фонди

121764« 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма енергозбереження для населення та 
об’єднань співвласників бюагатоквартирних 
будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015- 

2019 роки

3 500,000 3 500,000

Програма підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у 

Вінницькій області на 2017 -2022 роки
2 350,000 250,000 2 600,000

1218800 8800 Кредитування 11 410,000 12,87674 11 422,87674

1218820 8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх 

повернення
1 410,000 12,87674 1 422,87674

1218821 8821 1060 Надання кредиту

Комплесна регіональна програма пільгового 
довготермінового кредитування громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов у 
Вінницькій області на 2018 - 2022 роки

1 410,000 12,87674 1 422,87674

1218860 8860 Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення 10 000,000 0,000 10 000,000

1218861 8861 8861
Н адання позичок

Обласна програма "Питна вода" на 2012-2020 
роки

10 000,000 10 000,000

2300000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА
1 458,500 26,000 1 484,500

2310000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА
1 45Н, 500 26,000 1 484,500

2318410 8410 0830 П ідтримка засобів масової інформації
Регіональна програма спряння інформаційного 

простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2016-2018 роки

1 100,000 26,00000 1 126,00000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Обласна цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2017-2020 роки

358,500 358,50000

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
0,000 3 337,41511 3 337,41511



Код
програмної

класифікації
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТІІКВКМБ/
ТКВККМС5

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 
спеціальний фонди

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
0,000 3 337,41511 3 337,41511

2417100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 0,000 3 337,41511 3 337,415

2417110 71 10 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
Програма розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного 

руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки
1 500,00000 1 500,00000

2417130 7130 0421 Здійснення заходів з землеустрою

Програма використання коштів на 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

1 837,41511 1 837,41511

2500000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА
18 720,000 58 784,34797 77 504,34797

2510000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА
1Н 720,000 5* 784,34797 77 504,34797

0917000 7000 К кон ом іч н а діяльність 18 720,000 18 720,000

2517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 1 120,000 1 120,000

2517370 7370
Реалізація інш их заходів щодо соціально- 

економ ічної о розвитку територій
1 120,000 1 120,000

2517370 7370 0490 нших заходів щ одо соціально-економ ічного розвитк
Програма економічного і соціального розвитку 

Вінницької області на 2018 рік
1 120,000 1 120,000

2517600 7600
Інші програми та заходи, пов'язані з економ ічною  

діяльністю
17 600,000 15 000,000 32 600,000

2517610 7610 0411 прияння розвитку малого і середнього підприсмницт
Стратегія розвитку малого і середнього 

підприємництва Вінницької області на період 
до 2020 року

1 800,000 1 800,000



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
Т1ІКВКМБ/
ТКВКБМС*

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 
спеціальний фонди

2517622 7622 0470 :алізація програм  і заходів в галузі туризму та курорі
Проірама розвитку туризму у Вінницькій 

області на 2017-2022 роки
300,000 300,000

2517690 7690 0490 Інша економічна діяльність 15 500,000 15 000,000 ЗО 500,000

2517693 7693 0490 Інш і заходи, пов'язані з економ ічною  діяльністю
Обласний конкурс проектів розвитку 

тери торіальних громад
15 500,000 15 000,000 ЗО 500,000

2518300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 43 784,34797 43 784,34797

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

43 784,34797 43 784,34797

2900000 Д е п а р т а м е н т  ц и в іл ь н о г о  за х и ст у  О Д А 4 050,000 4 450,000 8 500,000

2910000 Департ амент  цивільного захисту ОДА 4 050,000 4 450,000 8 500,000

2918100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру 2 800,000 4 450,000 7 250,000

2918110 8110 0320

Заходи із запобігання та л іквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Комплексна проірама захисту населення і 
території Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017- 
2021 роки

1 550,000 4 450,000 6 000,000

2918220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підротовки місцевого 
значення

Комплексна оборонно- правоохоронна 
програма Вінницької області на 2016-2020 
роки "Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та громад"

1 250,000 1 250,000

3700000 Д е п а р т а м е н т  ф ін а н с ів  О Д А 6 663,000 12 349,800 19 012,800

3710000 Департамент фінансів ОДА 6 663,000 12 349,800 19 012,800

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 6 663,000 12 349,800 19 012,800

3719800 9800 0180
/250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

Програма економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2018 рік

75,0 75,0

3719800 9800 0180
/250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

Проірама супроводження бюджетного процесу 
на 2016-2018 роки

913,0 899,8 І 812,8
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Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТІІКВКМБ / 
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головною розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТІІКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної') 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 
спеціальний фонди

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів

Проірама економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2018 рік

75,000 75,000

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету па 
виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів

Комплексна оборонно-правоохоронна програма 
Вінницької області на 2016-2020 роки "Безпечна 
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та 
громади"

5 250,000 8 500,000 13 750,000

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів

Програма поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм 
власності, розвитку інфраструктури підрозділів 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій області на 2016-2020 роки

350,000 2 950,000 3 300,000

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Пояснювальна записка 
до проекту рішення сесії обласної Ради про внесення змін до

рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року 
№ 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік»

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

У проекті здійснено перерозподіл видатків між головними 
розпорядниками коштів обласного бюджету.

Розподіляються залишки коштів по загальному фонду обласного 
бюджету, які склалися станом на 01.01.2018 року в сумі 125 661,56210 
тис.грн, з них:

- залишки освітньої субвенції з державного бюджету -  56 794,03440 
тис.грн;

- залишки медичної субвенції з державного бюджету -  38 134,47504 
тис.грн;

- вільний залишок коштів додаткової дотації з державного бюджету 
місцевим -  2 650,25230 тис.грн;

- вільного залишку коштів загального фонду -  28 082,80036 тис.грн,
а також залишки спеціального фонду обласного бюджету, які склалися 
станом на 01.01.2018 року в сумі -  376 966,82915 тис.грн, в тому числі, 
залишки коштів дорожнього фонду в сумі 70 222,77677 тис.грн, залишки 
коштів бюджету розвитку в сумі -  7 328,83261 тис.грн, залишок коштів 
екологічного фонду -  58 784,34797 тис.грн, залишок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості -  
238 198,600 тис.грн, залишок коштів від надходжень втрат с/г та 
лісогосподарського виробництв, що мають цільове спрямування, відповідно 
до статті 209 Земельного кодексу України -  1 837,41511 тис.грн та інші.

Обласна Рада

Збільшити видатки обласній Раді за КПКВК 0117670 «Внески до 
статутного капіталу суб'єктів господарювання» на суму 100,000 тис.грн, для
поповнення статутного капіталу ОКП «Автобаза обласної Ради».

Департамент освіти і науки ОДА

Збільшуються видатки Департаменту освіти і науки на загальну суму 
63957,13440 тис.грн, а саме:

КПКВК 0611040 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами» на суму 1 364,700 тис.грн, а саме:

-  М уровано-Куриловецькій санаторній школі-інтернат на утеплення медичного 
корпусу - 750,000 тис. грн та на реконструкцію системи опалення спортивної зали -
200,0 тис. грн, на придбання елект ром’ясорубки та інтерактивної дошки - 110,000 тис. 
грн, 18,800 тис. грн - будівництво тротуарної доріжки, капітальний ремонт підлоги



актової зали, вестибюля, капітальний ремонт опалення спортивно-оздоровчого 
комплексу - 285,900 тис. грн;

КПКВК 0611050 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» на суму 10 898,100 тис.грн, а саме:

-  Брацлавському НВК:дошкільний навчальний заклад ЗОШ -інтернат  / - / / /  ст упенів- 
гімназія на утеплення спального корпусу -  9 929,600 тис, грн та на реконструкцію  
системи опалення -  968,500 тис. грн;

КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях 
патронатного вихователя» на суму 1 110,000 тис.грн, а саме:

-  КЗ «Вінницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» на капітальний ремонт  
перил, сходинкових клітин та паркетної підлоги - 150,000 тис. грн та на реконструкцію
-  облаштування т ериторії  -  960,000 тис. грн;

КПКВК 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку» на суму 16 491,800 тис.грн, а саме:

-  Самгородоцькій спеціальній ЗОШ  -  інтернат Козятинського р-ну -  4 200,000 
тис.грн, на утеплення фасаду -  1 700,000 тис.грн, утеплення та покрівлю навчального та 
банно-прального корпусів -2 500,000 тис. грн;

- Немирівському навчально-реабілітаційному центру -  1 328,000 тис.грн, на 
утеплення покрівлі майстерні, спального корпусу -  750,000 тис.грн, заміну вікон та 
дверей на енергозберігаючі - 98,000 тис.грн та на утеплення спальних корпусів -  480,000 
тис. грн;

- Серебрійському навчально-реабілітаційному центру Могилів-Подільського р-ну -
192.000 тис. грн на реконструкція системи опалення спортивної зали;

- О КЗ «Прибузькій спецшколі  -  інтернат» - 2 898,000 тис. грн, на встановлення 
зовнішнього освітлення -  1 398,000 тис. грн та на утеплення навчального корпусу -
1 500,000 тис.грн;

- Староприлуцькій спеціальній ЗОШ  -  інтернат Липовецького р-ну -  1 821,800 
тис. грн, на утеплення фасаду - 499,800 тис. грн, на утеплення горища спального корпусу
- 480,000 тис.грн, ут еплення горища їдальні  -  392,000 тис. грн, утеплення покрівлі їдальні
450.000 тис. грн;

- Ситковецькій спеціальній ЗОШ  -  інтернат Немирівського р-ну -  2 680,000 тис. 
грн, на заміну покрівлі з утепленням - 530,000 тис. грн, утеплення та облицювання фасаду 
спального корпусу -  1 320,000 тис. грн, утеплення спортзалу та галереї  -  830,000 тис. 
грн;

- Ободівській спеціальній ЗОШ- інтернат Тростянецького району -  267,000 тис. 
грн на утеплення даху навчального корпусу;

- Іванівській сеціальній ЗО Ш  — інтернат Калинівського району — 450,000 тис. грн 
на утеплення фасаду школи;

- Котюж анівському навчально-реабілітаційному центру Мурованокуриловецького  
району  -  1 900,000 тис. грн, на реконструкцію системи опалення -  900,000 тис. грн, 
утеплення спального корпусу -  1 000,000 тис. грн;

- Піщанській спеціальній школі-інтернат - 350,000 тис. грн для придбання слухових 
апаратів для вихованців (глухих дітей-сиріт);

- Самгородоцькій спеціальній ЗО Ш  Козятинського району - 200,000 тис. грн для 
придбання татамі;
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-  ОКЗ “Прибузькій спецшколі -  інтернат 205,000 тис.грн, на придбання насосу 
для водонапірної вежі - 30,000 тис.грн, капітальний ремонт водонапірної вежі  -  175,000 
тис. грн;

КПКВК 0611080 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим 
вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в 
галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з 
посиленою військово-фізичною підготовкою» на суму 8 765,000 тис.грн, а 
саме:

-  Тульчинській спеціалізованій школі-інтернат-ліцей на утеплення фасаду 
головного корпусу -4 600,000 тис. грн, реконструкцію системи водопостачання та 
системи опалення -  4 165,000 тис.грн.

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 1 080,000 
тис.грн, а саме:

-  Вінницькому обласному центру туризму, спорту краєзнавства та екскурсій, 
капітальний ремонт даху - 350,000 тис.грн, завершення капітального ремонту 
навчального корпусу І  і II поверхів - 730,000 тис.грн;

КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти» на суму 16 950,100 тис.грн, а саме:

-  Браїлівському професійному ліцею -  956,000 тис.грн придбання котлів на 
альтернативних видах палива - 500,000 тис.грн, придбання насосу -15,000 тис.грн, 
придбання та встановлення дверей енергозберігаючих - 41,000 тис.грн., встановлення 
вікон металопластикових - 400,000 тис.грн;

- Немирівському професійному ліцею -  1519,200 тис.грн, на заміну вікон з 
гуртожитку, навчальному корпусі та майстерні — 768,000 тис.грн, встановлення 
енергозберігаючих вікон -751,200 тис.грн;

- Калинівському держ авному професійному училищ у №  21 - 200,000 тис.грн на 
заміну вікон у  гуртожитку;

- Д Н З ‘‘Гущинецьке В П У ” - на встановлення енергозберігаючих вікон - 500,000 
тис.грн;

Гаванськом у професійному ліцею ім. двічі Героя РС Р.Я.Малиновського -  
1 646,000 тис.грн, утеплення та реконструкція дахів їдальні та навчального корпусу -
996,000 тис.грн, реконструкцію системи опалення акт ової та спортивної залів, їдальні зі 
встановленням електричних котлів - 650,000 тис.грн;

- Барському професійному будівельному ліцею -  699,100 тис.грн на ремонт даху 
гуртожитку, заміну рулонної покрівлі на енергозберігаючу;

- Кузьминецькому професійному аграрному ліцею Вінницької області - 250,000 
тис.грн на утеплення стін гурт ож ит ку;

- Професійно-технічному училищу № 14 смт. Вороновиця  —  2 289,000 тис.грн, на 
встановлення металопластикових вікон - 189,000 тис грн, на реконструкцію системи 
опалення закладу - 2  100, 000 тис. грн.

- Вищому професійному училищу №  41 м. Тульчин — на утеплення фасаду 
навчального корпусу - 1 700,000 тис.грн;

- Д Н З  “ П Л С П  м. Хмільник ” —заміна віконних блоків на енергозберігаючі - 278,800 
тис.грн;

- Зозівському професійному аграрному ліцею на заміну котла на енергозберігаючий 
твердопаливний 4 - 80,000 тис. грн;

- Козятинському вищому училищу залізничного транспорту на реконструкцію  
системи опалення закладу - 650,000 тис. грн;

- Комаргородському ВП У  -  3 500,000 тис. грн, в тому числі: для завершення 
капітального ремонту гуртож итку № 2 Комаргородського вищого професійного училища



по вул. Соборна, 65, с. Комаргород, Томашпільського району, Вінницької області -

2950.000 тис.грн, для завершення реконструкції сум іщ еноїрубероїдної покрівлі навчально
-  виробничих майстерень Комаргородського вищого професійного училища по вул. 
Соборна, 65, с. Комаргород, Томашпільського району, Вінницької області -  152,000 
тис.грн, для проведення реконструкції частини приміщення гуртож итку №1 по вул. 
Шляхова, 125, с. Ольгопіль, Чечельницького району, Вінницької області — 398,000 тис.грн;

- ГІогребищенському вищому професійному училищ у на утеплення гуртож итку -
I 152,000 тис. грн;

- Хмільницькому професійному аграрному ліцею на реконструкцію системи 
опалення закладу  -  1 230,000 тис. грн ;

- Заболотнянському ВП У  -  на встановлення енергозберігаючих вікон - 300,000 
тис. грн;

КПКВК 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I- 
II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму
4 759,43440 тис.грн, а саме:

-  Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледж у на 
капітальний ремонт гуртож итку з утепленням -  1 200,000 тис. грн;

- Барському гуманітарно-педагогічному коледж у ім. М. Грушевського на 
капітальний ремонт системи блиско - захисту та заземлення - 65,400 тис. грн;

- на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями  -  3 494,03440 
тис.грн;

КПКВК 0611140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти» на суму 1 713,000 тис.грн, а саме:

-  КВНЗ Вінницькій академії неперервної освіти -  1 638,000 тис.грн, на 
встановлення вентиляції у  цокольному приміщенні, обладнання архіву та книгосховища -
530.000 тис. грн, обладнання актової зали технічними засобами -  830,000 тис.грн, 
комп ’ютерне обладнання -278,000 тис. грн;

- Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівникам органів 
держ авної влади, органів місцевого самоврядування у  Вінницькій області, придбання 
комп ’ютерного обладнання - 75,000 тис.грн.;

КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти» на суму 126,000 тис.грн, а саме:

-  Комунальній організації «Центр матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення закладів освіти» для придбання системного блоку -  50,000 тис.грн, 
монітору рідкокристалічного  —  70,000 тис. грн, проекційного столика для проекту - 6,000 
тис.грн;

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на суму
683.000  тис.грн -  на оздоровлення вихованців шкіл -  інтернатів обласного 
підпорядкування;

КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 16,000 тис.грн, 
а саме:

-  Вінницькому обласному Будинку культури вчителя для встановлення тепло 
лічильника.

Управління фізичної культури та спорту ОДА

Збільшуються видатки управлінню фізичної культури та спорту на 
загальну суму 4 420,000 тис.грн, а саме:



КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту» на суму 1 000,000 тис.грн, а саме:

-  Управлінню фізичної культури та спорту Вінницької обласної держ авної 
адміністрації для придбання спортивного інвентарю, проведення змагань між народного 
рівня з велосипедного спорту, забезпечення відряджень, прож ивання та харчування з 
метою участі у  всеукраїнських та між народних змаганнях з боксу;

КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 300,000 тис.грн,

-  Комунальному закладу «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 
олімпійського резерва з веслування імені Ю лії Рябчинської» для придбання спортивних 
човнів початкового рівня та відповідного обладнання;

КПКВК 1115033 «Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної майстерності» на суму 700,000 тис.грн, 

Вінницькій школі вищ ої спортивної майстерності для придбання 
нафтопродуктів, спорт ивної форми та інвентарю, забезпечення спортсменів 
відрядженнями, придбання човнів, байдарок та слаломних весел, конструкції для 
перевезення човнів, двигуна до човна;

КПКВК 1115042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які 
належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» 
на суму 970,000 тис.грн,

-  Вінницькій обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 
України для виготовлення проектно-кошторисної документації, полоси перешкод та 
проведення робіт по зовнішньому ремонту спортивного залу;

КПКВК 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону» на суму 450,000 тис.грн,

-  Комунальному закладу «Вінницький обласний центр фізичного здоров'я населення 
«Спорт для всіх» для придбання грузово-пасаж ирського автомобіля;

КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на суму 
1 000,000 тис.грн.

-  Громадській організації «Футбольний клуб Нива-Вінниця» для придбання 
спортивного одягу, професійних м'ячів, оренди футбольних полів, забезпечення 
перевезення, прож ивання та харчування з метою участі у  чемпіонатах з футболу.

Департаменту охорони здоров’я ОДА

Збільшуються видатки Департаменту охорони здоров’я ОДА на 
загальну суму 124 588,680 тис.грн, а саме: 

КПКВК 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 1 
- II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму
750,000 тис.грн, в тому числі:

-  Вінницькому медичному коледж у ім. акад. Д.К.Заболотного -  придбання 2-х 
фантомів -  150,000 тис.грн;

- Гайсинському комунальному вищому навчальному закладу «Гайсинський медичний 
коледж» -  капітальний ремонт та реконструкція покрівлі спортивного залу та 
гуртож итку №1 -  300,000 тис.грн;



-  Могилів-Подільському медичному коледж у  -  300,000 тис.грн (продовження 
робіт по капітальному ремонту покрівлі навчального корпусу № 2  -  190,000 тис.грн, 
монтаж  системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей — 110,000 
тис.грн);

КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» на суму 17 180,000 тис.грн, в тому числі:

-  Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. M.І.Пирогова 1940,000 т ис.грн- 
придбання ко м п ’ютерного обладнання для електронної черги — 1040,000 тис.грн; на 
придбання обладнання отоларингічного відділення (вухо, горло, ніс) -  900,000 тис.грн

- Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні  —  15 240,000 тис.грн (придбання 
ком п’ютерного обладнання для електронної черги - 645,000 тис.грн, ремонт четвертого 
поверху поліклініки -  1 400,000 тис.грн, реконструкція кисневого господарства - 500,000 
тис.грн, придбання УЗД апарату -  2 500,000 тис.грн, система рентгенографічна цифрова 
на 2 робочі місця -  3 900,000 тис.грн, проведення капітального ремонт у сходових клітин 
та холів головного корпусу поліклініки -  1 495,000 тис.грн, придбання лапароскопічної 
стійки та операційного стола -  3300,000 тис.грн, придбання переносного апарату 
ульт развукової діагностики -  1500,000 тис.грн);

КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню» на суму 19 006,000 тис.грн, в тому числі:

-  Вінницькому обласному спеціалізованому клінічному диспансеру радіаційного 
захисту населення -  200,000 тис.грн, проведення поточного ремонт у приміщень -  200,000 
тис.грн;

- КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 0.1. Ю щенка» -  1 400,000 
тис.грн. (виготовлення П КД та капітальний ремонт водогону холодного та гарячого 
водопостачання в підвальних приміщеннях лікарні  -  900,000 тис.грн, ком п’ютерний 
енцефалограф 16-канальний портативний (ВФД) -  500,000 тис.грн);

- Вінницькій обласній психіатричній лікарні №  2  —  придбання обладнання - 500,000 
тис.грн;

Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному 
о б ’єднанню «Фтизіатрія» - 560,000 тис.грн придбання бронхосокопу FB -18 V -  560,000 
тис.грн;

- КЗ «Козятинська обласна туберкульозна лікарня»  -  880,000 тис.грн (опалювальні 
котли під тверде паливо, потужністю 90кВт -  480,000 тис.грн, заміна вікон та дверей 
на енергозберігаючі -  400,000 тис.грн);

- Подільському регіональному центру онкології -  3 565,000 тис.грн (придбання 
ком п’ютерного обладнання для електронної черги — 315,000 тис.грн, придбання 
обладнання -  250,000 тис.грн, придбання медичного обладнання для урологічного 
відділення  -  3 000,000 тис.грн);

- Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 
центру -  2 785,000 тис.грн (капітальний ремонт даху лікувального корпусу, придбання 
мікроскопу та пральної машини -  1 950,000 тис.грн, капітальний ремонт поліклінічного 
відділення -  835,000 тис.грн);

- Вінницькому обласному шкірно-венерологічному диспансеру -  350,000 тис.грн 
(придбання обладнання -200,000 тис.грн, капітальний ремонт даху -  150,0 тис.грн);

- Вінницькому обласному клінічному госпіталю ветеранів війни -  4 966,000 тис.грн 
(капітальний ремонт санвузлів та відділень -  800,000 тис.грн, завершення робіт по 
встановленню пож еж ної сигналізації -  1 036,000 тис.грн, капітальний ремонт  
поліклініки -  900,000 тис.грн, поточне забезпечення закладу (медикаменти, харчування, 
м ’який інвентар - 430,000 тис.грн, придбання автомобіля Ш М Д класу А -  1 800,000 
тис.грн);

- Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні -  1 300,000 тис.грн (УЗД  
апарат — 1 000,000 тис.грн, виготовлення ПКД на реконструкцію спального корпусу -
300,000 тис.грн);
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-  Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураж енням  
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату -  
реконструкція приймального відділення будівлі адміністративного корпусу -  1 000,000 
тис.грн;

- КЗ «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом» -  1 500,000 тис.грн (придбання пересувної лаборат орії -  1500,000 тис.грн);

КПКВК 0712040 «Санаторно-курортна допомога населенню» на суму 
4 362,000 тис.грн, в тому числі:

-  М аньковецькому обласному дитячому туберкульозному санаторію «Зелений гай»
- 500,000 тис.грн на придбання автомобіля;

- Могилів-ГІодільському дитячому легеневому туберкульозному санаторію -  
1 800,000 тис.грн (капітальний ремонт приміщень та заміна електропроводки - 1
800.000 тис.грн);

- Могилів-Подільському обласному протитуберкульозному санаторію для дорослих
-  1 100,000 тис.грн (виготовлення ПКД та ремонт крівлі даху у  стаціонарному відділенні
-  1 000,000 тис.грн, заміна вікон на металопластикові -  100,000 тис.грн);

Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій -  212,000 тис.грн 
(фізіотерапевтичний комплекс ВТЬ Р Ш З -І -  110,000 тис.грн, магнітотерапевтичний 
прилад ВТЬ-09  -  102,000 тис.грн)

Обласному КЗ «Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний 
санаторій» -  проведення ремонтних робіт у  ванному відділенні -  750,000 тис.грн;

КПКВК 0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» на суму 2 797,380 тис.грн, в тому 
числі:

-  Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з 
ураж енням центральної нервової системи та порушенням психіки -  1 629,700 тис.грн 
(початок реконст рукції відділення реабіліт ації -  1 500,000 тис.грн, капітальний ремонт  
(заміна віконний блоків) -  129,700 тис.грн);

- Обласному КЗ «Вінницький спеціалізований будинок дитини з ураж енням  
центральної нервової системи та порушенням психіки на капітальний ремонт даху, 
вентиляції та ливньової каналізації -  1 167,680 тис.грн);

КПКВК 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню» 
на суму 2 851,300 тис.грн, в тому числі:

-  КУ «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицина катастроф» -  капітальний ремонт підстанцій 
2851,300 тис.грн;

КПКВК 0712090 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню» на суму 92,000 тис.грн, в тому числі:

-  Вінницькому обласному лікарсько-фізкультурному диспансеру на придбання 
енцефалографа комп ’ютерного;

КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров'я» на суму 77 150,000 тис.грн, в тому числі:

-  Обласному Бюро судово-медичної експертизи - на придбання обладнання -
150.000 тис.грн;

Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної держ авної адміністрації -  38 
865,525 тис.грн. забезпечення виплати заробіт ної плати працівникам закладів охорони 
здоров ’я та дофінансування медикаментів, крім того перерозподіл вільного залишку 
медичної субвенції задля придбання медикаментів в загальній сумі 38 134,47504 тис.грн.

КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» 
на суму 400,000 тис.грн, в тому числі:



-  Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні — на придбання медикаментів 
хворим з онкогематологічною патологією -  400,000 тис.грн.

Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

Збільшуються видатки Департаменту соціальної та молодіжної 
політики ОДА на загальну суму 13 001,200 тис.грн, в тому числі:

КПКВК 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку» на суму 5 370,000 тис.грн, з них:

-  Стриж авському дитячому будинку-інтернату  -  5 370,000 тис.грн, з них на 
монтаж  пож еж ної сигналізації - 400,0 тис.грн, придбання мікроавтобуса для 
покращення умов транспортування вихованців 1 300,000 тис.грн, придбання обладнання 
для облаштування на базі Стрижавського дитячого будинку-інтернату вуличного 
реабілітаційно-оздоровчого мінікомплексу «Стежка здоров'я» - 995,0 тис.грн, 
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 2-ох поверхового 
малокомплектного будинку для відділення підтриманого проживання на базі 
Стрижавського дитячого будинку-інтернату - 375,0 тис. грн, проведення капітального 
ремонту 1-го поверху ж итлового корпусу Стрижавського дитячого будинку-інтернату -
800.0 тис.грн, проведення реконструкції огорожі т ериторії Стрижавського дитячого 
будинку-інтернату з встановленням прохідної -  1 500,000 тис. грн.

КПКВК 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий 
вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» на 
суму 5 594,200 тис.грн, з них:

-  Брацлавському психоневрологічному будинку -  інтернату -  1 412,900 тис.грн, з 
них: 360,000 тис.грн на придбання промислової пральної машини та холодильних шаф ,

450.0 тис.грн на завершення капітального ремонту банно-прального комплексу, 602,900 
тис.грн - проведення капітального ремонт у приміщення їдальні;

- Яриьиівському психоневрологічному будинку -  інтернату -  595,000 тис.грн, з них:
65.000 тис.грн на придбання харчового котла та картоплечистки, 160,000 тис.грн на 
заміну вікон в ж итловому корпусі з виготовленням ПКД, 250,000 тис.грн на проведення 
капітального ремонт у приміщення для реабіліт ації підопічних з виготовленням ПКД, 
проведення урочистостей та інших масових заходів, 120,000 тис.грн на облаштування 
спортивного майданчика з метою забезпечення дозвілля підопічних з виготовленням ПКД;

- Тиврівському будинку інтернату геріатричного профілю - 500,000 тис.грн на 
проведення капітального ремонт у ж итлового корпусу;

- Плисківському психоневрологічному інтернату 1 700,000 тис.грн, з них: 350,000 
тис.грн на капітальний ремонт ж итлового корпусу №4, 800,000 тис.грн на проведення 
капітального ремонт у пральні-котельні, 550,000 тис.грн на проведення першого етапу 
капітального ремонт у корпусу №3 зі столовою;

-Ж меринському психоневрологічному будинку інтернату - 234,300 тис.грн на 
проведення капітального ремонт у кімнат гігієни, підлоги та облаштування пандусів;

- Обласному пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку - 1 152,000 
тис.грн на проведення реконст рукції кімнат гігієни психоневрологічного відділення;

КПКВК 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій» на суму 350,000 тис.грн на придбання 
обладнання для облаштування ком п’ютерного класу з метою проведення апробувань з



впровадження новітніх програмних комплексів та пакетів прикладних програм для 
здійснення аналітики діяльності підвідомчих установ;

КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 1 069,000 тис.грн:

-  Комплексному центру з надання соціальних послуг - 115,000 тис.грн, з них:
100.000 тис.грн на придбання деревини для роботи котельні, 15,000 тис.грн на придбання 
обладнання для облаштування закладу;

- Вінницькому обласному центру соціально-психологічної реабіліт ації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями «ОБРІЙ» 894,000 тис.грн з них: 643,000 тис.грн 
придбання 6-місного мінівену для забезпечення проведення батьківських шкіл в сільській 
місцевості для сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, 251,000 тис.грн на 
придбання сучасного реабілітаційного обладнання для відновлення рухомості рук та ніг 
отримувачів послуг закладу з різними фізичними порушеннями;

- Козятинському обласному центру матері та дитини - 60,000 тис.грн на 
придбання меблів для переоблаштування застарілого та зношеного обладнання кухні;

КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» -  618,000 тис.грн на реалізацію Департаментом  
соціальної та молодіж ної політики заходів, визначених Комплексною цільовою програмою  
соціального захисту населення.

Служба у справах дітей ОДА

Збільшуються видатки Службі у справах дітей за КПКВК 0913111 
«Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в 
складних життєвих обставинах» на суму 203,000 тис.грн, а саме:

-  Комунальному закладу «Вінницький обласний центр соціально-психологічної 
реабіліт ації дітей» кошти в загальній сумі 113,000 тис. грн, на придбання ноутбуків 
для укомплектування комп'ютерного класу на суму 75,000 тис.грн, поточний ремонт  
спальних кімнат на суму 38,000 тис.грн;

Комунальному закладу «Жмеринський обласний центр соціально- 
психологічної реабіліт ації дітей» кошти в загальній сумі 90,000 тис.грн, на придбання 
меблів у  ігрову кімнату на суму 45,000 тис.грн, придбання ко м п ’ютерів для 
забезпечення роботи центру в сумі 45,000 тис.грн.

Управління культури і мистецтв ОДА

Збільшуються видатки управлінню культури і мистецтв 
облдержадміністрації на суму 10 212,700 тис.грн, з них: 

за КПКВК 1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на 
суму 2 821,600 тис.грн, в тому числі:

-  Вінницькому училищ у культури і мистецтв ім. М .Д.Леонтовича -  1 356,000 
тис. грн (для придбання цінного подарунку до 60-річчя закладу (Фортепіано) - 200,000 
тис.грн, придбання світлодіодних динамічних приладів для освітлення великої зали -
336.000 тис.грн, придбання цифрового осцилографу для діагностики та ремонту



радіоапаратури - 20,000 тис.гри, проведення капітального ремонт у сцени(заміна 
підлоги) - 300,000 тис.грн, проведення капітального ремонт у сходів училища - 300,000 
тис.грн, проведення капітального ремонту санвузла на 4-му поверсі - 200,000 тис.грн);

- Тульчинському училищ у культури  -  1 465,600 тис. грн (для виготовлення 
проектно-кошторисної документації на виконання благоустрою та пристосування 
території «Палацу Потоцьких» - 285,600 тис.грн, проведення поточного ремонту 
бокового фасаду східного корпусу, одноповерхової добудови східного корпусу, даху 
одноповерхової добудови східного корпусу - 230,000 тис.грн, поточний ремонт приміщень 
№  24,25,26,54 - сходової клітини, приміщення №  ЗО-коридор 1 поверху, приміщення №  52 -  
коридор 2-го поверху, №  55 -  приміщення Блакитної зали центрального корпусу «Палацу 
Потоцьких» (літ . А -  головний корпус) - 950,000 тис.грн);

за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» на суму 2 800,000 
тис.грн, в тому числі:

-  Обласному академічному музично-драматичному театру ім. М. Садовського
-  2 300,000 тис.грн (для придбання (заміни) світлового та звукопідсилювального 
обладнання - 600,000 тис.грн, ремонт майстерні  -  550,000 тис.грн, капітальний ремонт  
1-го поверху приміщення театру (заміна паркетної дошки)- 750,000 тис.грн, дольова 
участь в будівництві ж итла для працівників культури - 400,000 тис.грн);

- Обласному академічному театру ляльок  -  500,000 тис. грн (на придбання
автомобіля (мінівен);

за КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» на 
суму 391,000 тис.грн, в тому числі:

-  Обласній філармонії  -  391,000 тис. грн (на придбання музичних інструментів -
71.000 тис.грн, придбання відео-проектора - 120,000 тис.грн, доукомплектування 
сценічного освітлення - 200,000 тис.грн;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на 
суму 1 730,000 тис.грн, в тому числі:

-  Обласний краєзнавчий музей -  1 730,000 тис. грн, (на придбання платформи 
для монтаж у виставок - 60,000 тис.грн, придбання музейних експонатів - 100,000 
тис.грн, придбання моніторів для експозиційних залів - 120,000 тис.грн, придбання 
вантажно - пасаж ирського автомобіля - 500,000 тис.грн, реконструкція дерев’яних 
будівель на території історико - меморіального комплексу пам ’яті жертв нацизму -
100.000 тис.грн, ремонт експозиційних залів 8,9,10,11,12 - 500,000 тис.грн, озеленення 
території та облаштування посту охорони ф ілії «Музей М.Д.Леонтовича» с.Марківка, 
Теплицького району - 350,000 тис.грн);

за КПКВК 1014050 «Забезпечення діяльності заповідників» на суму 
870,100 тис.грн, в тому числі:

-  Держ авному заповіднику Буша — 870,100 тис. грн (на капітальний ремонт  
приміщення музею «Подільська хата» - 150,000 тис.грн, капітальний ремонт к а м ’яної 
огорожі верхнього парку скульптур та «Часів вічності» - 220,100 тис.грн, придбання 
автомобіля (мінівен) - 500,000 тис.грн);

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва» на суму 1 600,000 тис.грн, в тому числі:

-  Обласному центру народної творчості -  1 400,000 тис. грн ( на заробітну 
плату з нарахуваннями (створення хору);
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-  Центру кіномистецтва та культури «Кіно Поділля» -  200,000 тыс.грн 
(забезпечення облаштування пож еж но-сторож ової сигналізації).

Управління у справах національностей та релігій ОДА

Збільшуються видатки Управлінню у справах національностей та 
релігій обласної державної адміністрації на загальну суму 120,000 тис.грн, в 
тому числі за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 
суму 120,000 Т И С .грн на організацію святкування 1030 років хрещення (Хресна дорога 
в ПІаргород).

Департамент житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури ОДА

Збільшуються видатки і кредитування загального та спеціального 
фонду та бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету 
Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури ОДА на загальну суму 76 655,49564 тис.грн, в тому числі:

за КПКВК 1216084 «Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла» на суму 84,906 тис.грн, на
фінансування витрат на обслуговування пільгових довготермінових кредитів 
громадянам, які потребують поліпшення житлових умов у  Вінницькій області;

КПКВК 1217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності» на суму 247,81287 
тис.грн, з них:

-  на виготовлення ПКД по о б ’єкту «Капітальний ремонт адміністративної 
будівлі по вул. В. Порика, 29 м. Вінниці» (забезпечення доступності осіб з обмеженими 
фізичними мож ливостями та інших маломобільних груп населення) та проведення її 
експертизи - 15,7562 тис. грн

- співфінансування на «Реконструкцію КНС по вул.Леніна, 2 в м. Тульчин Вінницької 
області» за рахунок залишку інш ої субвенції -  232,05667 тис.грн;

КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 
3,49555 тис.грн,

КПКВК 1217464 «Здійснення заходів в рамках проведення 
експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх 
областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» на суму 
70 219,28122 тис.грн,

КПКВК 1217640 «Заходи з енергозбереження» на суму 6 100,000 
тис.грн, 3 них: 100,000 тис. грн -  на компенсацію відсоткової ставки по кредитах для 
ОСББ, 3 400,0 тис. грн  —  на компенсацію відсоткової ставки по кредитах для населення,



1 000,0 тис. грн  -  на проведення енергетичних обстежень будівель бюджетних 
установ, 300,0 тис. грн -  на розробку карти енергетичного потенціалу біомаси у  
Вінницькій області, 50,0 тис. грн -  на запровадж ення системи щоденного моніторингу 
споживання паливно-енергетичних ресурсів, 250,0 тис. грн -  на виготовлення ПКД на 
виконання робіт  з термомодернізації адмінбудівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, 29,
1000.000 тис.грн  -  на створення дільниці по переробці деревини комунальною організацією  
«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»;

Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА

Збільшуються видатки Департаменту будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації на загальну суму 39612,100 
тис.грн, в тому числі: 

КПКВК 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 
2040.000 тис.грн, на фінансування об’єкту, а саме:

-  Вінницькому медичному коледж у ім. акад. Д .К .Заболотного — проект та 
встановлення протипож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн;

- Гайсинському комунальному вищому навчальному закладу «Гайсинський медичний 
коледж» проект та встановлення протипож еж ної сигналізації — 200,000 тис.грн;

- Капітальний ремонт покрівлі будівель Барського гуманітарно-педагогічного 
коледж у імені М .Грушевського за адресою Майдан М.Грушевського, 1 м.Бар -  1640,000 
тис. грн;

за КПКВК 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» на 
суму 25 768,000 тис.грн, на фінансування об’єктів, а саме:

-  Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М .І.Пирогова -  проект та встановлення 
пож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн;

- Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні — проект та встановлення 
пож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн;

- Вінницькому обласному спеціалізованому клінічному диспансеру радіаційного  
захисту населення -  проект та встановлення пож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн;

- КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 0 .1.Ю щенка» -  проект та 
встановлення пож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн);

- Вінницькій обласній психіатричній лікарні №  2 -  проект та встановлення 
пож еж ної сигналізації — 200,000 тис.грн;

Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному 
о б ’єднанню «Фтизіатрія» - проект та встановлення пож еж ної сигналізації -  200,000 
тис. грн;

- КЗ «Козятинська обласна туберкульозна лікарня» — проект та встановлення 
пож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн;

- КП «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» - 200,000 
тис.грн проект та встановлення пож еж ної сигналізації;

-  Подільському регіональному центру онкології — проект та встановлення 
пож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн;

- Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 
центру -  проект та встановлення пож еж ної сигналізації — 200,000 тис.грн;

- Вінницькому обласному шкірно-венерологічному диспансеру -  проект та 
встановлення пож еж ної сигналізації -  200,0 тис.грн;

- Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні -  проект та встановлення 
пож еж ної сигналізації — 200,000 тис.грн;
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-  Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним  
ураж енням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового 
апарату -  проект та встановлення пож еж ної сигналізації -  200,000 тис.гри;

- Печерській обласній лікарні відновного лікування  -  200,000 тис.грн проект та 
встановлення пож еж ної сигналізації;

- К У  «Ж меринська лікарня відновного лікування»  —  200,000 тис.грн -  проект та 
встановлення пож еж ної сигналізації;

- Лікарня відновного лікування «Северинівка» -  200,000 тис.грн проект та 
встановлення пож еж ної сигналізації;

- на проект та встановлення пож еж ної сигналізації, отоларингічне відділення 
(вухо, горло, ніс) обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» -  200,000 тис.грн проект  
та встановлення пож еж ної сигналізації;

-  КЗ «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом» -  проект та встановлення пож еж ної сигналізації - 200,000 тис.грн;

- Могилів-Подільському дитячому легеневому туберкульозному санаторію -  
встановлення протипож еж ної сигналізації -  300,000 тис.грн;

- М огилів-Подільському обласному протитуберкульозному санаторію для дорослих
-  встановлення протипож еж ної сигналізації  —  200,000 тис.грн;

- Заболотненському дитячому психоневрологічному санаторію ім. акад. 
Д.К.Заболотного — 200,000 тис.грн. встановлення протипож еж ної сигналізації;

- Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій -  встановлення протипож еж ної 
сигналізації -  300,000 тис.грн;

Обласному КЗ «Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний 
санаторій »  -  встановлення протипож еж ної сигналізації -  360,000 тис.грн;

- Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з 
ураж енням центральної нервової системи та порушенням психіки  -  проект та 
встановлення протипож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн;

- Обласному КЗ «Вінницький спеціалізований будинок дитини з ураж енням  
центральної нервової системи та порушенням психіки -  проект та встановлення 
протипож еж ної сигналізації -  200,000 тис.грн;

- Обласній комунальній установі «Вінницька обласна станція переливання крові» -
200.0 тис.грн - проект та встановлення протипож еж ної сигналізації;

- К У  «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицина катастроф»» проект та встановлення протипож еж ної 
сигналізації -  200,000 тис.грн;

- Обласному Бюро судово-медичної експертизи - проект та встановлення 
протипож еж ної сигналізації  -  200,000 тис.грн;

- Проведення реконструкції та рест аврації Центру нефрології та діалізу 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 4 6 -
500.000 тис.грн;

- Реконструкція І  поверху 6-ти поверхової будівлі зі створенням відділення 
екстренної медичної допомоги Вінницької обласної дит ячої лікарні -  1 495,000 тис.грн;

- Капітальний ремонт фасадів та даху лікувального корпусу (корпус №8) 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 4 6 -
2 075,000 тис.грн;

- Капітальний ремонт фасаду та даху будівлі корпусу №13 «Травматологічне 
відділення. ЛО Р відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, по вул. 
Пирогова, 46, м. Вінниці -  3 620,500 тис.грн;

- Реконструкція будівлі корпусу № 15 «Відділення м ікрохірургії ока, відділення 
гемодіалізу, пульмонологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. 
М.І.Пирогова по вул. Пирогова, 46 в м. Вінниці  -  50,000 тис.грн;

- Реконструкція системи водопостачання та територіїї Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в лі. Вінниці по вул. Пирогова, 4 6 - 4  216,300 тис.грн;
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-  Реконструкція ванного відділення лікувального корпусу відновного лікування 
дітей в м.Липовець — 1 199,200 тис.грн;

- Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази 
спеціального медичного призначення в с.Рахни Лісові Ш аргородського району -  70,000 
тис.грн;

- Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного 
онкологічного диспансеру по вул. Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниці — 1 082,000 тис.грн;

- Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні 
ім.М.І.Пирогова в м .Вінниці по вул.Пирогова, 4 6 - 1  000,000 тис.грн;

- Реконструкція будівлі корпусу № 18 «Поліклініка» Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім. М.І. Пирогова м. Вінниця (включно з виготовленням ПКД) -  4 500,000 тис.грн;

за КПКВК 1517323 «Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери» на суму 3 604,500 тис.грн, на фінансування об’єктів, а саме:

-  Капітальний ремонт системи опалення ОКУ «Вінницький обласний центр 
реінтеграції бездомних громадян» по вул. Гагаріна, 206-6 в смт. Вороновиця, Вінницького 
району  -  556,600 тис.грн;

- Реконструкція неж итлової основної будівлі «Б» з прибудовою та надбудовою по 
вул. 1905 року, 12 в м. Вінниці -  1 773,900 тис.грн;

- Капітальний ремонт покрівлі навчально-побутового корпусу «Б» КЗ «Вінницький 
обласний центр соціально-психологічної реабіліт ації дітей» по вул. 1905 року, 12 в м. 
Вінниця -4 1 7 ,1 0 0  тис.грн;

- Капітальний ремонт будівлі літера "Б" КЗ "Вінницький обласний центр 
соціально-психологічної реабіліт ації діт ей” по вул. 1905 року, 12 в м. Вінниця -  856,900 
тис.грн;

за КПКВК 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» на 
суму 1 116,500 тис.грн, на фінансування об’єкту, а саме:

Капітальний ремонт існуючої будівлі Вінницької обласної філармонії в 
м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 7 -  1 116,500 тис.грн;

за КПКВК 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту» на суму 704,000 тис.грн,

-  Реконструкція Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи 
олімпійського резерву з веслування ім.Ю .Рябчинської в м. Вінниці по вул. Князів 
Коріатовичів, 123 -  294,000 тис.грн;

- Реконструкція будівлі КО "Спорткомплекс" Здоров'я" по вул. Я.Шепеля, 23 в 
м.Вінниці 410,000 тис.грн;

за КПКВК 1517330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності» на суму 3 755,700 
тис.грн,

-  Капітальний ремонт приміщень в адмінбудівлі по вул. Соборна, 15-а в м. В інниці-
905,000 тис.грн;

- Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утепленням фасадів по вул. 
Монастирська, 47 в м. Вінниця -  2 850,700 тис.грн;

за КПКВК 1517340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури» на суму 2453,400 тис.грн.

Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Башта та мур» 
(охоронний номер 55/3) по вул. М ури,І в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні 
консерваційні роботи; - 2 437,000 тис.грн;



Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення 
«Палац» ох.№ 978 (будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) в с. Чорномин по вул. 
Шкільна, 1 Піщанського району Вінницької області - 16,400 тис.грн;

за КПКВК 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» на суму 170,000 тис.грн

Встановлення флагштоків поруч з адміністративною будівлею по вул. Соборній, 70 
в м. Вінниці.

Зменшуються видатки загального фонду за КПКВК 1517370 
«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 
на суму 193 931,50989 тис.грн.

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів ОДА

Збільшуються видатки Департаменту агропромислового розвитку на 
загальну суму 3 337,41511 тис.грн, в тому числі:

КПКВК 2417130 «Здійснення заходів з землеустрою» на суму 
1 837,41511 Т И С .Г р Н  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 грош ової оцінки землі.

КПКВК 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» 
на суму 1 500,000 тис.грн на реалізацію заходів Програми розвит ку особистих 
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2016-2020 роки -  на часткове відшкодування витрат за закуплену установку 
індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження 
молока в розмірі 50% фізичним особам, які мають З і більше корів молочного напряму 
продуктивно ст і.

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку ОДА

Збільшуються видатки споживання спеціального фонду Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА на загальну 
суму 315 702,94797 тис.грн, в тому числі:

КПКВК 2517610 «Сприяння розвитку малого і середнього 
підприємництва» на суму 1 800,000 тис.грн на фінансування заходів Стратегії 
розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020, з 
них: на організацію та проведення заходів по розвит ку малого і середнього 
підприємництва 300,000 тис. грн, фінансову підтримку підприємців - початківців 
(стартапи) -  1 400,000 тис. грн, організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для 
підприємців - початківців -  100,000 тис.грн;



КПКВК 2517622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 
курортів» на суму 300,000 тис.грн на виконання Програми розвитку туризму у  
Вінницькій області на 2017- 2020 роки, зокрема: на організацію та проведення екскурсій 
для малозабезпечених верств населення, дітей -  сиріт та молоді по туристичних місцях 
області, проведення навчальних семінарів для осіб, які бажають розвивати сільський 
зелений туризм в регіоні, організацію та проведення фестивалю та між народної 
виставки сільського та активного туризму;

КПКВК 2517693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 
суму 30 500,000 тис.грн на проведення обласного конкурсу проектів розвитку  
територіальних громад; 

КПКВК 2517367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості» на суму 238 198,600 тис.грн, залишок коштів субвенції з 
державного бюдж ету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров ’я у  сільській місцевості;

КПКВК 2517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» на суму 1 120,000 тис.грн, на виконання 
Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік, з яких: для 
проведення Між народного інвестиційного форуму -  500,00 тис. грн, на супровід 
потенційних інвесторів — 100,00 тис. грн, технічну підтримку інвестиційного сайту та 
організацію і проведення заходів п о в ’язаних з виставковою діяльністю - 520,00 тис. грн;

КПКВК 2518330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів» на суму 43 784,34797 тис.грн, за рахунок залишку коштів на 
рахунках обласного природоохоронного фонду, спрямувавши їх на реалізацію  
природоохоронних заходів відповідно до затвердж еного обласною державною  
адміністрацією порядку.

Департамент цивільного захисту ОДА

Збільшуються видатки Департаменту цивільного захисту обласної 
державної адміністрації на суму 7 250,000 тис.грн, в тому числі: 

КПКВК 2918110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 6 000,000 тис.грн, з них на
утримання К У  «Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів 
на оплату праці у  з в ’язку із збільшенням штатної чисельності на 4 штатні одиниці -
400,000 тис.грн, на оплату паливно-мастильних матеріалів, які будуть 
використовуватись для ліквідації надзвичайних ситуацій  -  100,000 тис.грн, на 
капітальний ремонт складу № 2 в м. Немирів згідно проектно-кошторисної документації
-  700,000 тис.грн, на поповнення матеріального резерву згідно номенклатури -  1 500,000 
тис.грн, охорона міського та приміського пунктів управління -  1 050,000 тис.грн, 
капітальний ремонт захисної дамби в с. Кісниця згідно проектно-кошторисної 
документації  -  1 400,000 тис.грн.

КПКВК 2918220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення» на суму 1 250,000 тис.грн на проведення заходів згідно



Комплексної оборонно- правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки  
«Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад».

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА

Збільшуються видатки Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації на загальну 
суму 1 484,500 тис.грн, в тому числі 

за КПКВК 2318410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» 
на суму 26,000 ТИС.грн на фінансову підтримку видань «Реабілітовані історією»
10,000 тис.грн та Звід пам ’яток історії та культури України -  16,000 тис.грн;

КПКВК 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» на 
суму 1 458,500 тис.грн. на підтримку на конкурсних засадах проектів і програм  
громадських організацій та творчих спілок -  500,000 тис.грн, на фінансову підтримку 
діяльності Вінницької обласної організації нац.спілки ж урналістів України -  30,000 
тис.грн, на фінансову підтримку діяльності Вінницької обласної організації нац.спілки 
письменників України -  70,000 тис.грн, на одноразову допомогу районним реформованим  
друкованим засобам м асової інформації -  500,000 тис.грн, на виконання заходів обласної 
цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2017 -  2020 роки -  358,500 тис.грн (організація у  теле-, радіопрограмах і в пресі постійно 
діючих рубрик, що популяризують українську історію, мову та культуру, досвід роботи з 
національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій -  100,000 тис.грн, посилення 
протидії викривленню та фальсифікації історії України, що передбачає розширення 
фактографічної бази історичних подій, публікацію нових архівних документів, військово- 
історичної літератури, мемуарів і довідкових посібників, серій книг патріотичної спрямованості 
та організацію заходів по фіксації усної історії У крайні -  65,000 тис.грн, сприяння розвитку 
творчого потенціалу журналістів, письменників, кінематографістів та представників інших 
мистецьких спеціальностей у  сфері національно-патріотичного виховання -  48,500 тис.грн, 
проведення форумів, «круглих» столів, семінарських занять щодо національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Громадської Ради при обласній державній адміністрації та 
Громадської Ради при обласній Раді -  58,000 тис.грн, проведення круглих столів, конференцій 
тощо на тему національно-патріотичного виховання -  25,000 тис.грн, видання кишенькової серії 
«Патріот України» - 14,000 тис.грн, посилення громадського контролю за діяльністю органів 
виконавчої влади в сфері національно-патріотичного виховання (Вшанування пам'яті отаманів 
часів УНР шляхом проведення уроків історії та літератури рідного краю), щорічний захід на 
батьківщині отамана Артема Онищука (село Соколинці) у  річницю розстрілу отамана 
більшовиками -  30,000 тис.грн, широке залучення дитячих, молодіжних та інших громадських 
ініціатив до створення в музеях експозицій, присвячених боротьбі за незалежність та 
територіальну цілісність України (створення банерної версії пересувної виставки «Герої не 
вмирають» для експонування на відкритих територіях у  населених пунктах області та у  
військових частинах) -  3,000 тис.грн, сприяння діяльності громадських організацій та реалізації 
заходів і програм, спрямованих па кально - патріотичне виховання, діяльність яких відповідає цій 
Концепції Проведення козацького фестивалю в с. Байраківка та екскурсій місцями козацької слави 
рідного краю -  15,000 тис.грн).

Департамент фінансів ОДА

Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 24 486,75728 тис.грн, в тому числі:



КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
на суму 19136,834 тис.грн, в тому числі:

на виконання заходів програми супроводження бюджетного процесу на 
2016-2018 роки - 1812,800 тис.грн кошти планується спрямувати на 
придбання та ремонт комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, 
оргтехніки, паперу та інших витратних матеріалів необхідних для 
забезпечення покращення якості обслуговування населення та установ 
області, поліграфічні послуги, заходи з технічного захисту інформації, а 
саме:

-  Департаменту фінансів Вінницької обласної держ авної адміністрації -  730,800 
тис.грн;

- Головному управлінню Держ авної фіскальної служби -  528,000 тис. грн;
- Головному управлінню Д ерж авної казначейської служби України у  Вінницькій 

області -  554,000 тис.грн;
на проведення додаткових статистичних досліджень Головним 

управлінням статистики у Вінницькій області в рамках Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік -  75,000 
тис.грн;

для Вінницького національного медичного університету 
ім.М.І.Пирогова (на проведення робіт по ребальзамуванню тіла M.І.Пирогова 
в Національному музеї - садибі M .І.Пирогова м. Вінниця) -  199,034 тис.грн;

на виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та громади» - 13 750,000 тис.грн, а саме:

-  Обласному військовому комісаріату -  на комплекс заходів із зміцнення матеріально- 
технічної бази військкоматів та матеріальне забезпечення проведення призовів та системи 
зв ’язку -  500,000 тис.грн;

- Військовій частині 3008 Нацгвардії України - на закупівлю будівельних матеріалів для 
забезпечення належного утримання автомобілів і бронетехніки та для закупівлі будівельних 
матеріалів на проведення поточного ремонту приміщень -  910,000 тис.грн;

- Військовій частині 3028 Нацгвардії України -  на відновлення, реконструкцію, поточний 
ремонт та забезпечення належного утримання адміністративного корпусу, казармено- 
житлового фонду, господарських та інших споруд, приміщень (місць) зберігання озброєння, 
техніки, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення відновлювальних робіт техніки, 
озброєння та спеціальних засобів -  890,000 тис.грн;

- В/ч А1619 (через КЕВ м. Вінниця) - проведення капітального ремонту приміщень казарми 
В/ч та санітаріюї частини -  1600,000 тис.грн;

- Військовій частині А1619 - на ремонт озброєння та військової техніки бригади, що брала 
участь в АТО, облаштування алеї слави па території військової частини з метою увічнення 
пам ’яті загиблих військовослужбовців -  1000,000 тис.грн;

- В/ч А 1445 (через КЕВ м. Вінниця) - проведення капітального ремонту приміщень казарми 
та інженерних мереж військової частини -  100,000 тис.грн;

- Військовій частині А 1445 - проведення ремонту озброєння та військової техніки, що 
брала участь в АТО та закупівля обладнання для відновлення озброєння та спеціальних засобів -
300,000 тис.грн;

-  Військовій частині A l l  19 - покращення системи охорони та оборони технічної 
території, забезпечення вибухо — пожежної безпеки, проведення поточного ремонту приміщень 
казарм та їдальні -  950,000 тис.грн;

- В/ч А0215 Командування ПС ЗСУ - спорудження пам’ятника загиблим під час участі в 
АТО, закупівля музичного обладнання та інструменту, належне утримання адміністративного 
корпусу, казарм та інших споруд, зміцнення матеріально-технічної бази - 300,000 тис.грн;



-  Вінницькому зональному відділу військової слулсби правопорядку - поточний ремонт та 
облаштування приміщень -  200,000 тис.грн;

- Військово-медичному клінічному центру Центрального регіону - придбання медичного 
обладнання та матеріалів для проведення діагностики та лікування військовослужбовців, що 
брали участь в А ТО -  900,000 тис.грн;

- Могилів-Подільському прикордонному загону - придбання будівельних та інших 
матеріалів (устаткування) для облаштування службових будівель і споруд новостворених 
відділень прикордонної служби, зміцнення матеріально-технічної бази прикордонного загону -

1350,000 тис.грн;
- ГУ Національної поліції у  Вінницькій області - придбання автобуса на 20 місць, 

придбання двох автомобілів на 7 (сім) посадочних місць -2200,000 тис.грн;
- Управлінню патрульної поліції у  Вінницькій області (через Департамент патрульної 

поліції Національної поліції України) - обладнання патрульних автомобілів відеокамерами, 
придбання спеціального обладнання, спорядження для укомплектування патрульних автомобілів 
п о л іц ії-500,000 тис.грн;

- Управлінню захисту економіки у  Вінницькій області Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України - придбання спеціальної техніки та обладнання для оперативно- 
службової діяльності. -  500,000 тис.грн;

- Управлінню СБУ у  Вінницькій області - зміцнення матеріально-технічної бази 
оперативної групи У СБУ, що діс в районі проведення антитерористичної операції, спецпідрозділу 
УСБУ, а також суб’єктів боротьби з тероризмом в регіоні, координаційної групи 
антитерористичного центру при УСБУ, а також її ситуаційного антитерористичного центру, 
придбання медичного обладнання для військово-медичної служби -  950,000 тис.грн;

- Прокуратурі Вінницької області - проведення капітального ремонту адмін. будівлі 
Шаргородської місцевої прокуратури, капітальний ремонт інженерних мереж та 
адміністративної будівлі прокуратури Вінницької області -  500,000 тис.грн;

- Службі у  справах дітей ОДА - проведення координаційних заходів з питань подолання 
дитячої безпритульності і бездоглядності; проведення святкових заходів до Міжнародного Дня 
захисту дітей, Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, річниці прийняття Конвенції 
ООН про права дитини із врученням подарунків дітям-вихованцям Вінницького та Жмеринського 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей -  100,000 тис.грн;

на виконання заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 
інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій області на 2016-2020 роки -  3 300,000 тис.грн

-  ГУ ДСНС України у  Вінницькій області -  3 300,000 тис.грн, 2 950,000 тис.грн на 
придбання спеціальної аварійно-рятувальної машини середнього типу швидкого реагування, 
придбання ГІММ -  350,000 тис.грн;

КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
5 349,92328 тис.грн, а саме бюджетам:

-  м. Могилів-Подільському - на співфінансування придбання ангіографічного обладнання -  
5 000,000 тис.грн;

- Вінницькому району - на завершення аварійно-відновлювальних робіт та інших заходів, 
пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася 26 вересня 2017 року у  м. 
Калинівка Вінницької області - на суму 195,02728 тис.грн;

- Калинівському району - на завершення аварійно-відновлювальних робіт та інших заходів, 
пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася 26 вересня 2017 року у  м. 
Калинівка Вінницької області - на суму 154,896 тис.грн.

Кредитування

Збільшуються кредитування загального та спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури ОДА на загальну суму 11 427,97074 тис.грн, в 
тому числі:
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КПКВК 1218821 «Надання кредиту» на суму 1 427,97074 тис.грн,
-  на надання пільгових довготермінових кредитів громадянам, які 

потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області;
КПКВК 1218861 «Надання позичок» на суму 10 000,000 тис.грн.
- на надання позички Комунальній організації «Обласний фонд сприяння 

інвестиціям та будівництву».

До пункту 2 цього рішення:

На сьогодні має місце неоднакове трактування в чинному 
законодавстві питань щодо застосування повної або скороченої економічної 
класифікації при фінансуванні видатків комунального закладу «База 
спеціального медичного постачання», а також коледжів та технікумів з 
обласного бюджету.

Комунальний заклад «База спеціального медичного постачання» є 
бюджетним закладом, який забезпечує діяльність закладів охорони здоров’я з 
медичного обслуговування населення області, але при цьому не надає прямих 
медичних послуг населенню.

Відповідно до статті 3 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров'я», заклад охорони здоров'я -  юридична особа будь-якої 
форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений 
підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі 
відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) 
працівників.

Отже, фінансування КЗ «База спеціального медичного постачання» за 
узагальнюючим кодом 2000 «Охорона здоров’я» Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої 
наказом Мінфіну від 20.09.2017 року №793, не є достатньою підставою для 
визначення КЗ «База спеціального медичного постачання» закладом охорони 
здоров’я та фінансування її за скороченою економічною класифікацією.

Також відповідно до статті 90 Бюджетного кодексу України, з 
обласного бюджету здійснюються видатки на вищу освіту (на оплату послуг 
з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах 
державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах 
державної та/або комунальної власності).

На сьогодні нормативно-правова база щодо формування державного та 
регіонального замовлення по зазначених вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівнів акредитації врегульована не в повній мірі. В зв’язку з цим регіональне 
замовлення підготовки фахівців у цих закладах в області не формується. 
Відтак, не здійснюється фінансування підготовки фахівців у них, а в 
обласному бюджеті передбачаються видатки на утримання цих закладів.

Відповідно до пункту 2.2.8. Наказу Мінфіну від 27.03.2012 року №333 
«Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації 
видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації 
кредитування бюджету», якщо розпорядник бюджетних коштів є 
безпосереднім виконавцем програм та заходів, то видатки здійснюються за
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відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно 
від виду витрат та суті платежу.

Зважаючи на викладене та враховуючи суперечності чинного 
законодавства щодо неоднозначного трактування специфіки фінансування 
комунального закладу «База спеціального медичного постачання» та вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (за повною чи за скороченою 
економічною класифікацією видатків), вважаємо за доцільне здійснювати 
планування видатків по цих закладах та їх фінансування за повною 
економічною класифікацією. Також це, в свою чергу, дасть змогу 
забезпечити повноцінний контроль за цільовим, ефективним та раціональним 
використанням коштів обласного бюджету на їх утримання.

Директор Департаменту фінансів


