
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕН Н Я № 613

26 квітн я __ 2018 р .  31 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 Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на загальну 
суму 28 672,20998 тис.грн, в тому числі за 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 1436,94890 тис.грн, за 
КПКВ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - на суму 27235,26108 
тис.грн

1.2 Збільшити видатки загального та спеціального фонду обласного бюджету 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації на загальну суму 
7816,91645 тис.грн. за КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я», в тому числі на лікування Ангеліни Колісник хворої на рідкісне 
захворювання -  200,000 тис.грн;

1.3 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 200,000 тис.грн;

1.4 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації на загальну суму 10464,06731 тис.грн. за



КПКВ 3719320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду».

2. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.1 -1.2, 1.4 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.

3. Згідно із підпунктами 1.1 -  1.4 внести зміни до додатків 2, 3, 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 цього рішення.

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

- від 12 лютого 2018 року № 105 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2018 рік».

5. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів т^)бласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК>



Додаток 1
до рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 квітня 2018 року № 6/$

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 136 258,73500 467 764,46730 328 940,21098 604 023,20230
200000 Внутрішнє фінансування 136 258,73500 467 764,46730 328 940,21098 604 023,20230

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 136 258,73500 467 764,46730 328 940,21098 604 023,20230

208100 На початок періоду 166 637,72573 440 415,33664 301 571,38099 607 053,06237
208200 На кінець періоду 3 010,16074 19,69933 0,00000 3 029,86007

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

-27 368,82999 27 368,82999 27 368,82999 0,000

Всього за типом боргового зобов’язання 136 258,73500 467 764,46730 328 940,21098 604 023,20230
600000 Фінансування за активними операціями 136 258,73500 467 764,46730 328 940,21098 604 023,20230
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 163 627,56499 440 395,63731 301 571,38099 604 023,20230
602100 На початок періоду 166 637,72573 440 415,33664 301 571,38099 607 053,06237
602200 На кінець періоду 3 010,16074 19,69933 0,00000 3 029,86007

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

-27 368,82999 27 368,82999 27 368,82999 0,000

Заступник голови обласної Ради 1.Хміль

<



Додаток 2
до рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 26 квітня 2018 року №

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"

(тис. І рн.)

Код проірамної 
класифікації

кредитування
місцевих

бюджетів1

Кол
ТІІКВКМК/
тк вк ьм с

Код
ФКВКНКТКВ

к

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

згідно з типовою відомчою/ТІ ІКВКМБ / 
ТКВКБМС

З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д

Разом
Всього

видатки
споживаним

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

«600000 Департамент освіти і науки ОДЛ 28 672.20998 28 672,20998 28 672,20998 28 672,20998

0610000 Д е п а р т а м е н т  освіт и  і науки О Д А 28 672,20998 28 672,20998 28 672,20998 28 672,20998

0611000 1000 Освіта 28 672,20998 28 672,20998 28 672,20998 28 672,20998

0611080 1080
0922

/070307

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

1 436,94890 1 436,94890 1 436,94890 1 436,9489

0611160 1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

27 235,26108 27 235,26108 27 235,26108 27 235,26108

0611162 1162 0990 Інш і програм и т а заходи у  сф ері освіт и 27 235,26108 27 235.26108 27 235.26108 27235,26108

0700000 Д епартам ент охорони здоров'я ОДА 200,000 200,000 7 616,91645 3 879,66037 3 737,25608 7 816,91645

0710000 Д е п а р т а м е н т  о х о р о н и  зд о р о в 'я  О Д А 200,000 200,000 7 616,91645 3 879,66037 3 737,25608 7 816,91645

0712000 2000 Охорона здоров'я 200,000 200,000 7 616,91645 3 879,66037 3 737,25608 7 816,91645

0712150 2150
0763

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

200,000 200,000 7 616,91645 3 879,66037 3 737,25608 7 816,91645

0712152 2152 0763 Інш і програми та заходи у  сф ері охорони здоров'я
200,000 200,000 7 616,91645 3 879,66037 3 737.25608 7 816,91645

1500000 Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА -200,1)0(100 -200,000 -200,000

1510000 Д еп а р т а м ен т  буд івницт ва , м іст обудування т а  ар х іт ект ур и  О ДА -200,00000 -200,000 -200,000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -200,0000(1 -200,000 -200,000

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щ одо соціально- 
економ ічного розвитку територій

-200,001100 -200,000 -200,000

3700000 Департамент фінансів ОДА 10 464,06731 10 464,06731 10 464,06731

3710000 Д еп а р т а м е н т  ф інансів  ОДЛ 10 464.067Н 10 464.06731 10 464.06731

3719000 9000 Міжбюджетні ірансферти 10 464,06731 10 464,06731 10 464,06731

3719300 9300 0180

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти 
за рахунок субвенцій з державного бюджету

10 464,06731 10 464,06731 10 464,06731

3719320 9320 0180

С убвенція з місцевого бю дж ету за рахунок залиш ку 
кош тів освітньої субвенції, шо утворився на початок 
бю дж етного періоду

10 464,06731 10 464,06731 10 464,06731

Всього II) 464,06731 10 464,06731 36 289,126430 3 879,66037 32 409,46606 2Х 672,20998 46 753,19374

Заступник голови обласної Ради І.Хміль

і



Додаток № З
до рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 квітня 2018 року №

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

в тому числі на:

Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці Субвенція за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції 3 
державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

підтримку ОТГ (придбання шкільних 
автобусів; оснащення загальноосвітніх 

навчальних закладів засобами навчання, у 
тому числі кабінетами фізики, хімії, 

біологи, географії, математики, 
навчальними комп'ютерними 

комплексами з мультемедійними 
засобами навчання; впровадження 

енергозберігаючих технологій

1 2=3 3

Обласний бюджет 10 464,06731 10 464,06731

Всього 10 464,06731 10 464,06731

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток 4
до рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 квітня 2018 року № 47^

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, грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бю джетіві

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/
КТКВК

Назва головного розпорядника 
коштів

Назва об'єктів відповідно до 
проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний
обсяг

фінансуванн
я

будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Разом видатків 
на поточний рікНайменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0600000 Д епартам ент освіти і науки О ДА 28672,20998
0610000 Департамент освіти і науки ОДА 28672,20998
0611000 1000 Освіта 28672,20998

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

- капітальні видатки 1436,94890

КЗ "Тульчинська загальноосвітня школа 1-І І І ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної 
Ради" для оснащення засобами навчання, в тому числі: кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, 
навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих 
технологій

1436,94890

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 27 235,26108

0611161 1162 0990 Інші програми, заклади та заходи у  сфері 
освіти

- капітальні видатки 27235,26108

оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, навчальними комп ютерними 
комплексами та мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо) 0,26108



1 2 3 4 5 6 7 8 9

придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою 
створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов 705,000

придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу 1600,000

придбання персонального комп ’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з 
витратними матеріалами для початкової школи 6747,200

оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/ профільним вивченням природничих та математичних 
предметів та опорних шкіл засобами навчання, у  тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, 
мультимедійними засобами навчання

18102,800

придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних 
меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів 
до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами)

80,000

Всього 28 672 ,20998

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток 5
до рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 квітня 2018 року №^у(3

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 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

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

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Н айм енування м ісцевої (регіональної) 
програми

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

0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА 200,000 0,000

0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА 200,000 0,000

0712000 2000 О хорона здоров'я 200,000

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

200,000 200,000

0712152 2152 0763 Інш і програ ми та заходи у  сф ері охорони здоров'я
Обласна програма «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 
роки

200,000 200,000

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 необхідних видатків.

Розподіляються залишки коштів по загальному фонду обласного 
бюджету, які склалися станом на 01.01.2018 року, зокрема:

- залишки освітньої субвенції з державного бюджету -  37 832,8973 
тис.грн;

а також залишки спеціального фонду обласного бюджету, які склалися 
станом на 01.01.2018 року, зокрема:

- вільний залишок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 
на реформу системи охорони здоров’я -  7 616, 91645 тис.грн;

- залишки освітньої субвенції з державного бюджету -  1 303, 37999 
тис.грн.

Департамент освіти і науки ОДА

Збільшуються видатки Департаменту освіти і науки на загальну суму
28 672,20998 тис.грн, а саме:

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» для КЗ «Тульчинська 
загальноосвітня школа І-ІІ1 ступенів-ліцей з посиленою Військово-фізичною підготовкою 
Вінницької обласної Ради» для оснащення засобами навчання, в тому числі: кабінетами 
фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами 
з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій на 
суму 1 436,9489 тис.грн.

КПКВ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму 
27235,26108 тис.грн, а саме:

-  оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами 
навчання, навчальними комп ’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, 
впровадження енергозберігаючих технологій тощо) (видатки розвитку) -  0,26108 тис. 
грн.;

-  придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для 
закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (видатки розвитку) -  
705,000 тис. грн.;

- придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу (видатки 
розвитку -  1600,000 тис.грн.;



-  придбання персонального комп’ютера/ ноутбука та техніки для друкування, 
копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової 
школи (видатки розвитку) -  6747,200 тис.грн.;

- оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/ профільним 
вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами 
навчання, у  тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, 
мультимедійними засобами навчання (видатки розвитку) -  18102,800 тис.грн.;

- придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної 
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання 
електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською 
та угорською мовами) (видатки розвитку)  -  80,000 тис. грн.

Департаменту охорони здоров’я ОДА

Збільшуються видатки Департаменту охорони здоров’я ОДА на 
загальну суму 7816,91645 тис.грн, за КПКВК 0712152 «Інші програми та 
заходи у сфері охорони здоров'я»:

на співфінансування закупівель, в межах субпроекту «Складова розвитку системи 
охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної 
допомоги хворим із серцево-судинною патологією», який реалізовується в рамках 
спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у  
людей» - 7 616,91645 тис.грн.
на лікування Ангеліни Колісник хворої на рідкісне захворювання  -  200,000 тис.грн.

Департамент фінансів ОДА

Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на загальну суму 
10 464,06731 тис.грн, а саме:

КПКВК 3719320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на 
придбання шкільних автобусів в сумі 10 464,06731 тис.грн.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА

Зменшуються видатки загального фонду за КПКВК 1517370 
«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 
на суму 200,000 тис.грн.
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Директор Департаменту фінансів


