
УКРАЇНА  
ВШ НИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 683

19 липня 2018 р. 34 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» (зі

змінами)

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» (зі змінами) такі зміни:

1.1 Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, внести зміни в 
додаток 1 до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), а саме: збільшити 
план доходів загального фонду обласного бюджету на 2018 рік на суму 
68329,100 тис.грн, у тому числі: по коду бюджетної класифікації 11010100 
«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати» -  на 65829,100 тис.грн, 
по коду бюджетної класифікації 21050000 «Плата за розміщення тимчасово 
вільних коштів місцевих бюджетів» -  на 2500,000 тис.грн. Збільшити план 
доходів бюджету розвитку спеціального фонду на 2018 рік на суму 
понадпланових надходжень по коду бюджетної класифікації 31030000 «Кошти 
від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності» - на 8017,80376 тис.грн.

1.2 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету апарату 
обласної Ради на загальну суму 4572,069 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на суму 2022,000 тис.грн,



КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 
550,069 тис.грн.

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» на суму 2000,000 тис.грн.

1.3 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації на загальну суму 4706,000 тис.грн, в тому числі за 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
658,000 тис.грн, КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 1010,000 
тис.грн, КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти» на суму 100,000 тис.грн, КПКВК 
0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів 
акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму 21 13,000 тис.грн, 
КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 
суму 119,000 тис.грн, КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти» на суму 320,000 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 386,000 тис.грн.

1.4 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації на загальну суму 20880,600 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І - II рівнів 
акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму 640,000 тис.грн, 
КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 
на суму 8692,400 тис.грн, КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню» на суму 5419,400 тис.грн, КПКВК 0712050 
«Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування» на суму 1799,000 тис.грн, КПКВК 0712060 «Створення банків 
крові та її компонентів» на суму 1300,000 тис.грн, КПКВК 0712070 «Екстрена 
та швидка медична допомога населенню» на суму 1029,800 тис.грн, КПКВК 
0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на суму 2000,000 
тис.грн.

1.5 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації на загальну суму 4420,000 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 1196,000 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 122,000 тис.грн, 
КПКВК 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» на суму 295,000 
тис.грн, КПКВК 0813133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на 
суму 850,000 тис.грн, КПКВК 0813192 «Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість» на суму 480,000 тис.грн, КПКВК 0813242 «Інші 
заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму
1477.000 тис.грн.

1.6 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 193,500 
тис.грн.

1.7 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету управлінню культури і мистецтв обласної державної 
адміністрації на загальну суму 3550,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І - II рівнів 
акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму 2450,000 тис.грн, 
КПКВК 1011140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти» на суму 370,000 тис.грн, КПКВК 1014010 «Фінансова 
підтримка театрів» на суму 280,000 тис.грн, КПКВК 1014020 «Фінансова 
підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних 
та циркових організацій» на суму 450,000 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 5837,480 тис.грн, в тому числі за 
КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту» на суму 1437,500 тис.грн, КПКВК 1115012 
«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту» на суму 170,000 тис.грн, КПКВК 1115031 «Утримання та навчально- 
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 
954,980 тис.грн, КПКВК 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» на суму 85,000 тис.грн, 
КПКВК 1 1 15033 «Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 
школами вищої спортивної майстерності» на суму 1334,000 тис.грн, КПКВК 
1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на суму
20.000 тис.грн, КПКВК 1115042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які 
належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» 
на суму 200,000 тис.грн, КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень 
та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на 
суму 1636,000 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 6440,000 тис.грн, в тому числі за 
КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на 
суму 2000,000 тис.грн, КПКВК 1218861 «Надання позичок» на суму 4440,000 
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 17088,30724 
тис.грн, в тому числі за КПКВК 1517322 «Будівництво медичних установ та 
закладів» на суму 4000,000 тис.грн, КПКВК 1517323 «Будівництво установ га 
закладів соціальної сфери» на суму 2000,000 тис.грн, КПКВК 1517340 
«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на суму 2588,000 
тис.грн, КПКВК 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» на суму 8500,30724 тис.грн.

1.11 Збільшити видатки і кредитування загального, спеціального та 
бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 3795,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
2417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на суму
1000,000 тис.грн, КПКВК 2417693 «Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю» на суму 295,000 тис.грн, КПКВК 2418831 «Надання кредиту» на 
суму 2550,000 тис.грн, КПКВК 2418841 «Надання кредиту» на суму 600,000 
тис.грн ,, КПКВК 2418832 «Повернення кредиту» на суму 650,000 тис.грн;

1.12 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації на загальну суму 8000,000 тис.грн, в тому 
числі за КПКВК 2517693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 
суму 8000,000 тис.грн;

1.13 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації на загальну 
суму 355,700 тис.грн, в тому числі за КПКВК 2918110 «Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 355,700 
тис.грн;

1.14 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 13930,221 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 8930,221 тис.грн, 
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 5000,000 
тис.грн.



1.15 Зменшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації за КПКВК 1517370 «Реалізація 
інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 
14590,0601 1 тис.грн;

2. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.2-1.14 цього рішення, 
здійснити за рахунок збільшення дохідної частини загального та спеціального 
фонду обласного бюджету відповідно до додатку 1 цього рішення.

3. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14 
цього рішення, здійснити за рахунок вільного залишку коштів загального 
фонду обласного бюджету, який утворився станом на 1 січня 2018 року, 
відповідно до додатку 2 цього рішення, перерозподілу видатків між головними 
розпорядниками коштів в межах загального обсягу обласного бюджету 
відповідно до додатків 2, 3 цього рішення.

4. Згідно із підпунктами 1.1-1.16 внести зміни до додатків 1, 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» (зі змінами) відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 цього рішення.

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

- від 06 березня 2018 року № 
бюджету на 2018 рік».

170 «Про внесення змін до обласного

- від 16 березня 
бюджету на 2018 рік».

2018 року № 203 «Про внесення змін до обласного

- від 06 квітня 
бюджету на 2018 рік».

2018 року № 265 «Про внесення змін до обласного

- від 18 квітня 
бюджету на 2018 рік».

2018 року № 317 «Про внесення змін до обласного

- від 10 травня 
бюджету на 2018 рік».

2018 року № 376 «Про внесення змін до обласного

- від 24 травня 
бюджету на 2018 рік».

2018 року № 430 «Про внесення змін до обласного

- від 15 червня 
бюджету на 2018 рік».

2018 року № 514 «Про внесення змін до обласного

- від 05 липня І 
бюджету на 2018 рік».

2018 ]року № 549 «Про внесення змін до обласного

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

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

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання

від 19 липня 2018 року № 683

ЗМІНИ
у додаток 1 до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликаними від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на

2018 рік”(зі змінами)
(гис.грн.)

Код Найменування доходів Разом Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього у т.ч.: бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 65 829,100 65 829,100 0,000

11000000
•

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості 65 829,100 65 829,100

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 65 829,100 65 829,100

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 65829,100 65 829,100

20000000 Неподаткові надходження 2 500,000 2 500,000 0,000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2 500,000 2 500,000 0,000

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 2 500,000 2 500,000

30000000 Доходи від операцій з капіталом 8 017,804 0,000 8 017,80376 8 017,80376

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 8 017,80376 8 017,80376 8 017,80376

Разом доходів 76 346,90376 68 329,100 8 017,80376 8 017,80376

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток 2
до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання

від 19 липня 2018 року №  683

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 145 013,78212 461 841,33355 323 017,07723 606 855,11567
200000 Внутрішнє фінансування 145 013,78212 461 841,33355 323 017,07723 606 855,11567

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 145013,78212 461 841,33355 323 017,07723 606 855,11567

208100 На початок періоду 166 637,72573 440 415,33664 301 571,38099 607 053,06237
208200 На кінець періоду 178,24737 19,69933 0,00000 197,94670

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

-21 445,69624 21 445,69624 21 445,69624 0,000

Всього за типом боргового зобов’язання 145 013,78212 461 841,33355 323 017,07723 606 855,11567
600000 Фінансування за активними операціями 145 013,78212 461 841,33355 323 017,07723 606 855,11567
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 166 459,47836 440 395,63731 301 571,38099 606 855,11567
602100 На початок періоду 166 637,72573 440 415,33664 301 571,38099 607 053,06237
602200 На кінець періоду 178,24737 19,69933 0,00000 197,94670

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

-21 445,69624 21 445,69624 21 445,69624 0,000

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток З
до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 19 липня 2018 року № 683

ЗМІНИ

у додаток 3 "Розподіл видатків обласного бюджету на 2018 року” до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликаннни від 20 грудня 2017 року № 509 "Про обласний
бюджет на 2018 рік” (зі змінами)

(І не. гри.)

Код програмної 
класифікації 
вндаткін та 

кредитування 
місцевих 

бюджеті в*

Код
ТІІКНКМК/
ІКІІКЬМС'

Код
ФКНШКТКН

к

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

н ідно з типовою відомчою/ТПКВКМІі / 
ТКВКБМС

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

Всього
видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
снсрюиосії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

Р а зо м

0100000 А п ар ат  обл асн ої ради 4 523,069 4 523,069 1 510,000 130,000 49,000 49,000 49,000 4 572,069
0 1 10000 А п арат  о б л а сн о ї р а д и 4 523,069 4 523,069 1 510,000 130,000 49,000 49,000 49,000 4 572,069
0110100 0100 Д ер ж ан ие упр авл ін ня 2 523,069 2 523,069 1 510,000 130,000 49,000 49,000 49,000 2 572,069

0110150 0150
0111 

/0 1 0 1 16

О рганізаційне, інф орм ац ійно-аналітичне та 
м атеріально-техн ічне забезпечення діяльності 
обласно ї ради, рай он ної ради, р ай он ної у місті ради 
(у разі її  створення), м іської, селищ н ої, с ільсько ї рад

1 973,000 1 973,000 1 510,000 130,000 49,000 49,000 49,000 2 022,000

0110180 0180 0133 Інша діяльн ість  у сфері держ авного управління 550,069 550,069 550,069
о і і з о о о 3000 С оц іал ьн ий  захи ст  та  соц іаль н е забезпечення 2 000,0110 2 000,000 2 000,000

1)113242 3242 1090
Інші заходи у  сф ері соціального захист у і 
соціального забезпечення

2 000,000 2 000,000 2 000,000

0600000 Д еп ар там ен т  освіти  і науки О ДА 1 980,100 1 980,100 2 725,900 2 725,900 2 725,900 4 706,000
(>(,10000 Д епарт ам ен т  освіт и і  н ауки  ОДА 1 980,100 1 9X0,100 2 725,900 2 725,900 2 725,900 4 706,000
0611000 1000 О світа 1 594,100 1 594,100 2 725,900 2 725,900 2 725,90(1 4 320,000

0611070 1070
0922

/070304

Надання загальної середньої о світи  спеціальним и 
загальноосвітнім и  ш колам и-інтернатам и , ш колами 
та інш им и навчальними закладам и  для дітей , які 
потребую ть корекц ії ф ізичного та  (або) розум ового 
розвитку

658,000 658,000 658,000 658,000

0 6 1 1090 1090
0960

/070401

Надання позаш кільн о ї освіти п озаш кільним и 
закладам и освіти , заходи із п озаш кільн о ї роботи з 
д ітьми

1 010,000 1 010,000 1 010,000 1 010,000

0611 110 1 1 10
0930

/070501
1 Іідготовка кадрів проф есійно-технічним и 
закладам и та інш им и закладам и  освіти

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

0611120 1120
0941 

/070601

П ідготовка кадрів вищ им и навчальним и закладам и 1- 
II р івнів акредитац ії (коледж ам и, техн ікум ам и, 
училищ ам и)

1 274,100 1 274,1000 838,900 838,900 838,900 2 113,000

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльност і інших закладів у  сф ері 
освіти

119,000 119,000 119,000 119,000

0 611162 1162 0990 Інші програми та заходи у  сф ер і освіти 320,000 320,000 320,000
0 613000 3000 С оц іальн ий іахпст та соц іаль н е забезпечення 386,000 386,000 386,000

І



Кол програмної
11 ;< и м с 11 у нашім і о.юнмоіо розпорядники, відповідальною 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 
згідно і типовою відомчою/ТПКВКМБ/ 

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 он д
класифікації Ко,і Код 3 них з них з них
к ре л иту плі him 

місцевих 
бюджетів1

ПІКНКМЬ/
і кіікі.мс'2

ФКИКК'КІКН
к Всього

видатки
спожившим оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживаний оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку бюджеі

розвитку

Р а зо м

Об 13140 3140
1040

/091 108

О здоровлення мі в ідпочинок дітей (крім  заход ів  3 
оздоровлення дітей , що здійсню ю ться за рахунок 
конгіів  па оздоровлення гром адян, які постраж дали 
внаслідок Ч орнобильсько ї катастрофи)

386,00« 386,000 386,000

0700000 Д е п а р т а м е н т  о х о р о н и  з д о р о в 'я  О Д А 3 558,700 3 558,700 17 321,900 17 321,900 17 321,900 20 880,600

0 7 10000 Департ ам ент  охорони здоров'я ОДА 3 558,700 і  558,700 17 321,900 17321,400 17 321,900 20 880,6011

0711000 1000 О с в іт а 640,000 640,000 640,000 640,000

0711120 1120
0941 

/070601

П ідготовка кадрів вищ ими навчальним и закладам и  1 
-11 р івнів акредитац ії (коледж ами, техн ікум ам и, 
училищ ам и)

640,000 640,000 640,000 640,000

0712000 2000 О х о р о н а  зд о р о в 'я 3 558,70(1 3 558,700 16 681,900 16 681,900 16 681,900 20 240,600

0 7 1 2010 2010
0731

/080101
Б агатопроф ільпа стаціонарна м едична доп ом ога 
населенню

І 052,400 1 052,400 7 640,000 7 640,000 7 640,000 8 692,400

0 7 1 2020 2020
0732

/080201
С пец іал ізована стаціонарна м едична допом ога 
населенню

1 3(17,30(1 1 307,300 4 112,100 4 112,100 4 112,100 5 419,400

0 7 1 2050 2050
0761

/080207
М сдико-соц іальний  захист д ітсй -си р іт і дітей , 
позбавлених батьківського  піклування

199,000 199,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 799,000

07 і 2060 2060
0762

/08/0208
С творення банків крові та  її  ком понентів 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000

0 7 1 2070 2070
0724

/080209
Е кстрена та ш видка м едична допом ога населенню 1 029,800 1 029.800 1 029,800 І 029,800

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

1 000,000 / 000.000 1 000,000 /  000,000 / 000.000 2 000,000

0 8 0 0000 Д е п а р т а м е н т  с о ц іа л ь н о ї т а  м о л о д іж н о ї п о л іт и к и  О Д А 4 298,000 4 298,000 380,000 500,000 122,000 122,000 122,000 4 420,000

от оооо Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 4 298,000 4 298,000 380,001) 500,000 122,000 122,000 122,000 4 420,000

0 » 1 3000 3000 С о ц іа л ь н и й  за х и с т  т а  с о ц іа л ь н е  за б езп еч ен н я 4 298,000 4 298,000 380,000 500,000 122,000 122,000 122,000 4 420,000

0813101 3101
1010

/090601

Забезпечення соц іальним и послугами стац іонарного 
догляду з наданням  м ісця для прож ивання дітей  з 
вадами ф ізичного та  розум ового розвитку

1 196,000 1 196,000 200,000 300,000 1 196,000

0813102 3102
1020

/090901

Забезпечення соц іальним и послугами стац іонарного 
догляду з наданням м ісця для прож ивання, всебічної 
п ідтрим ки , захисту та безпеки осіб , які не м ож уть 
вести самостійний спосіб  ж иття через п охилий  вік, 
ф ізичн і та  розум ові вади, психічні захворю вання або 
інш і хвороби

122,000 122,000 122,000 122,000

0813120 3120
і /ніісіісінін  с о ц іа л ь н о ї р оботи  з в р а зл и в и м и  к а т е г о р ія м и  

н а с ел е н н я
295,000 295,000 295,000

0813123 3123
1040 

/091104
Заходи держ авно ї політики з питань сім 'ї 295,000 295,000 295,000

0813130 3130 Р е а л іза ц ія  д е р ж а в н о ї п о л іт и к и  у м ол о д іж н ії! сф ер і 850,000 850,000 180,000 200,000 850,000

0813133 3133 1040 Інші заходи та заклади м олодіж ної політики 850,000 850,000 180,000 200,000 850,000

08 1 3190 319(1 С о ц іа л ь н и й  за х и с т  в е т е р а н ів  ііііін п  т а  п р ац і 480,000 480,000 480,000

0813192 3192
1030

/091209

Надання ф інансової підтрим ки іром адськи м  
орган ізац іям  ветеранів і осіб  з інвалідністю , 
діяльн ість  яких мас соц іальну спрям ован ість

480,000 480,000 480,000



Код програмної
Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконання, бюджетної нрої рами або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ті ІКВКМЬ /  

ТКВКБМС

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

Кил КчД з них ■і них 1 них

кредитування

бюджетів1

ГНКНКМІІ/
ІКНКЬМС’’

ФК1Ж1ЖІКН
к Всього

видатки
споживання оплата праці

комунальні 
послуі и та 
енергоносії

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання оплата праці
комунальні 
послуги та 
сисргоносії

видатки
розвитку бюджет

розвитку

Разом

0,413242 3242
І09П

/091 2 1 4
Інші іаходи у  сф ері соціального захист у і 
соціального забезпечення

/  477,00(1 1 477.1100 1 477,000

0900000 Служб;« у справах д ітей  О ДА 123,500 123,500 70,000 70,000 70,000 193,500

0910000 Служ би  і' сп равах  д іт ей ОДЛ 123,500 123,500 70,000 70,000 70,000 193,500

09130110 3000 С оц іал ьн ий  іахист та соц іаль н е забезпечення 123,500 123,500 70,000 70,000 70,000 193,500

091.1111 3111
1040

/090700

У тримання заклад ів , щ о надаю ть соціальні послуги 
д ітям , які оп и н или сь  в складних ж иттєвих 
обставинах

123,500 123,500 70,000 70,000 70,000 193,500

1000000 У п р а в л ін н і!  к у л ь т у р и  і м и с т е ц т в  О Д А 1 241,000 1 241,000 125,000 2 309,000 2 309,000 2 309,000 3 550,000

1010000 У правління культ ури і  м и ст ец т в ОДЛ 1 241,000 /  241,000 125,000 2 309,000 2 309,000 2 309,000 3 550,000

1011000 1000 О світа 8X1,000 881,000 125,000 1 939,000 1 939,000 І 939,000 2 820,000

1011120 1120
0941

/070601

П ідготовка кадрів вищ им и навчальними закладами 1 
- II р івнів  акреди тац ії (коледж ам и, техн ікум ам и, 
училищ ам и)

731,000 731,000 1 719,000 1 719,000 1 719,000 2 450,000

1011140 1140
0950

/070701
Підвищ ення кваліф ікац ії, перепідготовка кадрів 
закладам и п іслядн плом н ої освіти

150,000 150,000 125,000 220,000 220,000 220,000 370,000

1014000 4000 К ультура і м истецтво 360,000 360,000 370,000 370,000 370,000 730,000

1014010 4010
0821

/110102
Ф інансова п ідтрим ка театрів 160,000 160,000 120,000 120,000 120,000 280,000

1014020 4020 0822 
/110103

Ф інансова п ідтрим ка ф іларм оній , худож ніх і 
м узичних колективів, ансам блів, концертних та 
циркових організацій

200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 450,000

1100000 У п р а в л ін н я  ф і'іичн о ї ку л ь тур и  та  спорту О Д А 5 297,480 5 297,480 201,000 27,000 540,000 540,000 540,000 5 837,480

1110000 У правління ф і п іч н о ї культ ури та спорт у ОДЛ 5 297,480 5 297,4X0 201,000 27,000 540,000 540,000 540,000 5 837,480

1115000 5000 Ф і н ічна кул ьтур а  і спорі' 5 297,480 Я 297,480 201,000 27,000 540,000 540,000 540,000 5 837,480

1115010 5010 П роведення спортивно ї роботи в регіоні 1 607,500 1 607,500 1 607,500

1115011 5011
0810

/130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
зм агань з ол ім п ій ськи х  видів спорту

1 437,500 1 437,500 1 437,500

1115012 5012
0810

/130106
1 Іровсдсння навчально-тренувальних зборів і 
зм агань з неолім н ійських видів спорту

170,000 170,000 170,000

1115030 5030 Розвиток дитя ч о-ю н ац ьк ого  та резервного спорту 1 833,980 1 833,980 194,800 7,000 540,000 540,000 540,000 2 373,980

1115031 5 0 3 1
0810

/130107
У тримання та навчально-тренувальна робота 
ком унальних д итячо-ю нацьких  спортивних ш кіл

612,980 612,980 166,800 7,(НЮ 342,000 342,000 342,000 954,980

1115032 5032
0810

/130203
Ф інансова п ідтрим ка дитячо-ю нацьких  спортивних 
ш кіл ф ізкультурно-спортивних товариств

85,000 85,000 85,000

1115033 5033
0810 

/130114
Забезпечення п ідготовки спортсм ен ів вищих 
категорій ш колами вищ ої сп орти вно ї майстерності

1 136,000 1 136,000 28,000 198,000 198,000 198,000 1 334,000

1115040 5040 Міді нім ка і розвиток  сп ор ти вн ої інф раструк турі! 220,000 220.000 20,000 220,000

1115041 5 0 4 1
0810 

/130110

У тримання та ф інансова п ідтрим ка спортивних 
споруд

20,000 20.000 20,000 20,000

1115042 5042
0810

/130205

Ф інансова п ідтрим ка спортивних споруд, які 
належ ать гром адським  орган ізац іям  фізкультурно- 
спортивної спрям ованості

200,000 200,000 200,000

1115060 5060 Інші заходи з розвитку ф ізи ч н о ї культури  та спорту 1 636,000 1 636,000 6,200 1 636,000

1115062 5062
0810 

/130112

1 Іідтрим ка спорту вищ их досягнень та організацій , 
які зд ійсню ю ть ф ізкультурно-спортивну діяльність 
в реї іоні

1 636,000 1 636,000 6,200 1 636,000



Код програмної

ни датків га 
кредитування 

минених 
бюджетів1

Код
тнквкмь/
ТКВКЬМС'1

Ko 1 
ФКВКЬЖїКИ

к

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюдже тної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ 
ТКВКВМС

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

Разом
Всього

видатки
споживання

3 них

видатки
рочвитку

Всього
видатки

споживання

з них

видатки
рочвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
роЗВИ Іку

1200000
Д епартам ент ж итл ово-к ом ун альн ого  господарства, спорі е п ік и  та  

ін ф р астр ук тур и  О ДА
2 0 0 0 ,0 0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 2 0 0 0 ,0 0 0

1210000
Д еп арт ам ен т  ж ит лово-ком ун альн ого  госп одарст ва енергет ики та 

інф раст рукт ури ОДА
2 0 0 0 ,0 0 0 2 000,000 2 000,000 2 0 0 0 ,0 0 0

1217600 7600
Інш і п р о г р а м и  т а  за х о д и , п о в 'я за н і з е к о н о м іч н о ю  

д ія л ь н іс т ю
2 0 0 0 ,0 0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 2 0 0 0 ,0 0 0

1 2 1 7 6 7 0 7 6 7 0
0 4 9 0

/ 1 8 0 4 0 9

Внески до  статутного капіталу суб'єктів 
господарю вання

2 0 0 0 ,0 0 0 2 000.000 2 000,000 2 0 0 0 ,0 0 0

1500000 Д епар там ент будівниц тва, м істобудуван ня  та ар х ітектур и  О ДА 3 517,54713 3 517,54713 -1 019,30000 -1 019,30000 -1 019,30000 2 498,24713

1510000 Д еп арт ам ен т  будівн иц т ва , м іст обудуван н я  та архіт ект ури ОДА 3 517,54713 3 517,54713 -1 019,30000 - /  019,30000 - /  019,30000 2 498,24713

1517300 7300 Б у д ів н и ц т в о  т а  р е г іо н а л ь н и й  р о зв и т о к 3 517,54713 3 517,54713 -1 019,30000 -1 019,30000 -1 019,30000 2 498,24713

1517322 7322 0 4 4 3

Б удівницт во медичних уст анов та закладів
4 000,000 4 000,000 4 000,000 4 000,000

1517323 7323 0 4 4 3
Будівницт во уст анов та закладів соціальної 
сф ери

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

1 5 1 7 3 4 0 7 3 4 0 0 4 4 3
П роектування, реставрація та охорона пам ’яток 
архітектури

2 588,000 2 588,000 2 588,000 2 588,000

1 5 1 7 3 7 0 7 3 7 0 0 4 9 0
Р еалізація  інш их заходів щ одо соціально- 
екон ом ічного  розвитку територій

3 517,54713 3 517,54713 -9 607,300 -9 607,300 -9 607,300 -6 089,75287

2400000
Д е п а р т а м е н т  а г р о п р о м и с л о в о г о  р о зв и т к у , е к о л о г ії  т а  

п р и р о д н и х  р есу р с ів  О Д Л
1 295,000 1 295,000 1 295,000 1 295,000

2410000
Д еп арт ам ен т  агропром ислового  рочвит ку, ек ології т а природн их  

р есурс ів  ОДА
1 295,000 1 295,000 / 295,000 1 295,000

2417600 7600
Інш і п р о г р а м и  т а  за х о д и , п о в 'я за н і з е к о н о м іч н о ю  

д ія л ь н іс т ю
1 295,000 1 295,000 1 295,000 1 295,000

2 4 1 7 6 7 0 7 6 7 0
0 4 9 0

/ 1 8 0 4 0 9

Внески до  статутного кап італу суб'єктів 
господарю вання

1 0 0 0 ,0 0 0 1 000,000 1 0 0 0 .000 1 0 0 0 ,0 0 0

2 4 1 7 6 9 3 7 6 9 3 0 4 9 0 Інші заходи, пов'язані з екон ом ічною  д іяльн істю 295,000 295 ,000 295,000 295,000

2500000
Д еп ар там ен т  м іж н ар одн ого сп івр обітни цтва та р егіонал ьного  

розвитк у О Д А
8 0 0 0 ,0 0 0 8 0 0 0 ,0 0 0 8 0 0 0 ,0 0 0

2510000
Д еп арт ам ен т  м іж н а р о дн о го  співробіт ницт ва т а регіо н а л ьн о го  

р очви т ку ОДА
8 0 0 0 ,0 0 0 Я 000,000 8 0 0 0 ,0 0 0

2517600 7600 Інші пр ограм и та заходи , пов'язані з екон ом іч ною  
д ія ль н істю

8 0 0 0 ,0 0 0 8 0 0 0 ,0 0 0 8 0 0 0 ,0 0 0

2 5 1 7 6 9 0 7 6 9 0
0 4 9 0

/180410
Інш а екон ом ічна  діяльність 8 0 0 0 ,0 0 0 X 000,000 8 0 0 0 ,0 0 0

2 517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані і економічною діяльніст ю 8 0 0 0 ,0 0 0 X 0 0 0 .0 0 0 8 0 0 0 ,0 0 0

2 900000 Д еп а р т а м ен т ' ц и в іл ь н о г о  за х и ст у  О Д А 355,700 355,700 355,700

2910000 Д епарт ам ен т  ц ивільн ого  захист у ОДА 355,700 355,700 355,700

2918100 8100
Ч ахисі н а сел ен н я  і т е р и т о р ій  від н а д зв и ч а й н и х  

с и т у а ц ій  т е х н о г е н н о г о  т а  п р и р о д н о г о  характ ер у 355,700 355,700 355,700

2 9 1 8 1 1 0 8110 0 3 2 0

З ах о д и  із зап о б іга н н я  га л ік в ід ац ії н а д зв и ч а й н и х  

си ту ац ій  т а  н асл ід к ів  с т и х ій н о го  л и х а 355,700 3 5 5 ,700 355,700



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
тпквкмк/
ТКВККМС1

Кил
ФКІЖК/КТКН

К

Найменування головною розпорядника, відповідальною 
виконавця, бюджетної программ або напряму вида тків 

нідно і міновою відомчою/ї'ПКВКМі; / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Р азом
Всього

видатки
споживанім

3 них

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання

3 НИХ

видатки 
ро івитку

І них

оплата прані
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
нослуїи та 

енергоносії

бюджет
розвитку

3700000 Департамент фінансів ОДА 9 8X0,221 9 8X0,221 4 050,000 4 050,000 4 050,000 13 930,221

.1710000 Д еп арт ам ен т  ф ін ан сів ОДА 9 880,221 9 880,221 4 050,000 4 050,000 4 050,000 ІЗ 930,221

3719000 9000 М іж бю дж етні г р а  неф орти 9 880,221 9 880,221 4 050,000 4 050,000 4 050,000 13 930,221

3719800 9800 0180
С убвенція  і м ісц евого бю дж ету дер ж ав ном у  
бю дж ету іііі викон анії«  пр ограм  соц іально-  
ек он ом іч ного розвитку регіонів

4 880,221 4 8X0,221 4 050,000 4 050,000 4 050,000 8 930,221

3719800 9800 0180

на виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 
2 0 1 6 -2 0 2 0  роки "Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та громад"

1 950,000 1 950,000 4 050,000 4 050,000 4 050,000 6 000,000

Ц ент рально-Західне м іж регіональн е управління і питань виконання кримінальних 
покарань ти пробац ії М іністерст ва юст иції України

450.000 450.000 450,000 450,000

(Обласний пійс ьковиїї комісаріат 150.000 150,000 150,000 150.000 150.000 300,000

Військова частина 3008  Н ац гвардії України 350,001) 350.000 350,000

Військова частина 3028  Н ац гвардії України 350.000 350.000 350.000 350,000

для в/ч А І 6 І 9  (через КЕВм.Вінниця) 500.000 500,000 500.000 500,000

для в/ч А 1445 (через КЕВ м. Вінниця) 400.000 400,000 400.000 400,000

Військова частина А 1119 (через КЕВ м.Вінниця) 600.000 600.000 600,000 600,000

Військова частина А 1231 900,000 900.000 900,000

М огилів-П одільський П рикордонний загін 250.000 250,000 100.000 100.000 100,000 350,000

І'У Н аціональної поліц ії V Вінницькій області 300,000 300,000 300,000

Управління СНУ у Вінницькій області і 500.000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

3719800 9800 0180

на виконання заходів обласної Програми 
підтримки утримання об'єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад 
області, які орендуються/експлуатуються 
окремими органами виконавчої влади на 2 0 1 8 - 

2021 роки

2 930,221 2 930,221 2 930,221

Департ а мент ф інансів Вінницької обласної держ авн ої адм ін іст рації 202,279 202.279 202,279

Управління П івнічного о ф ісу  Держ аудш пслуж би у  Вінницькій област і 209,753 209.753 209,753

Департ амент  охорони здоров'я Вінницької обласної держ авн ої адм ін іст рації 82,620 82.620 82,620

Управління  г справах національност ей та релігій  обласної д ерж авн ої адмініст рації 33,106 33,106 33,106

Управління культури і мист ецтв обласної держ а вн о ї адм ін іст рації 60,931 60,931 60,931

Департ амент  м іж народного  співробіт ницт ва та регіонального  розвит ку обласної 
дер  ж а вн о ї адм ін іст рації

197,662 197.662 197,662

/  оловне управління Д ер ж а вн о ї ф іскальної служ би  у Вінницькій області 645,225 645.225 645,225

Департ амент  соціальної та м олодіж ної політики обласної держ авн ої адмініст рації 171.181 171.181 171,1X1

Управління ф ізичної культури та спорт у обласної держ авн ої адм ін іст рації 50,974 50.974 50,974

Служ ба  і' справах дітей обласної держ авн ої адм ін іст рації 18,415 18.415 18,415

Д епарт амент  інф орм ацій ної діяльності та комунікацій і гром адськіст ю  обласної 
держ авн ої адм ін іст рації

166,947 / (>6.94 7 166,947

Департ амент  будівництва, містобудування та архітектури обласн ої держ авної  
адм ін іст рації

134,081 134.081 134,081

Апарат  В інницької обласн ої держ авн ої адмініст рації 747,882 747.882 747,882



Код ирої рамної 
класифікнції 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів

Код 
IIІКВКМЬ - 
І'КІІККМС2

Кил 
ФКВКІІ/КЇ кн

к

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

згідно і типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
ІІСЬОГО

видатки
споживання

і них

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання

і  них

видатки
розвитку

1 них

оплата праці
комунальні 
послуги га 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

Д епарт амент  агропром ислового розвит ку, екології та природних р есурсів  обласної 
д ер ж а вн о ї адм ін іст рації

120,948 120.94 Н 120,948

Д епарт амент  ж ит лово-ком унального господарст ва енергетики та інфраст рукт ури  
обласн о ї д ерж авн ої адм ін іст рації

51,767 51.767 51,767

Управління Д ер ж а н о ї казначейської служ би України у  В інницькому районі 
В інницької област і

36,450 36,450 36,450

371970« 9700
С убв ен ц ії і  м ісц евого бю дж ету інш им м іщ ен им  
бюджетчім ніі здійснення пр ограм  та  заходів  ія 
рахунок кош тів  м ісцевих бю дж еті»

5 »00,000 5 000,000 5 000,000

3719770 9770 01X0 Інші субвенції з  м ісцевого  бю дж ету 5 000,000 5 000,000 5 000,(100

В сь о го 42 775,317 42 775,317 2 216,000 657,000 24 463,500 29 463,500 29 463,500 72 238,817

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



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" (зі змінами)
___ _______________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________МІС, гри.

Додаток 4
до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання

від 19 липня 2018 року № 683

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ'

1 Іаймсмування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків 
згідно і типовою відомчою/ТГІКВКМБ / 

ТКВКБМС

Надання кредитів 1 Іовернсння кредитів Кредитування-всього

Загальний фонд Спеціальний
фонд

І них

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

3 них

Разом Загальний фонд Спеціальний
фонд

3 них

Разомбюджет
розвитку

бюджет
розвитку

бюджет
розпитку

1200000
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики 

та інфраструктури ОДА 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000

1210000
Департамент житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури ОДА 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000

1 2 1 8 0 0 0 8 0 0 0 Інша діяльність 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000
1 2 1 8 8 0 0 8 8 0 0 Кредитування 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000

і 2 1 8 8 6 0 8 8 6 0
Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх 

повернення 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000

1218861 8861 0490 Надання позичок 4 440,000 4 440,000 0,000 4 440,000 0,000 0,000 4 440,000

2 4 0 0 0 0 0
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 2 500,000 650,000 0,000 3 150,000 0,000 -650,000 0,000 -650,000 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 2 500,000 650,000 0,000 3 150,000 0,000 -650,000 0,000 -650,000 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000

2 4 1 8 0 0 0 8 0 0 0 Інша діяльність 2 500,000 650,000 0,000 3 150,000 0,000 -650,000 0,000 -650,000 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000

2 4 1 8 8 0 0 8 8 0 0 Кредитування 2 500,000 650,000 0,000 3 150,000 0,000 -650,000 0,000 -650,000 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000

2 4 1 8 8 3 0 8 8 3 0
Довгострокові кредити індивідуальним 

забудовникам жи тла на селі та їх повернення 1 900,000 650,000 0,000 2 550,000 0,000 -650,000 0,000 -650,000 1 900,000 0,000 0,000 1 900,000

2418831 8831 1060 Надання кредиту 1 900,000 650,000 2 550,000 0,000 1 900,000 650,000 0,000 2 550,000
2418832 8832 1060 Повернення кредиту 0,000 - 650,000 -650,000 0,000 -650,000 0,000 -650,000

2 4 1 8 8 4 0 8 8 4 0
Довгострокові кредити громадянам на будівництво/ 
реконструкцію / придбання житла та їх повернення 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 600,000

2418841 8841 1060 Надання кредиту 600,000 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 600,000
Всього 6 940,000 650,000 0,000 7 590,000 0,000 -650,000 0,000 -650,000 6 940,000 0,000 0,000 6 940,000

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток 5
до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання

від 19 липня 2018 року № 683

у додаток 5 "Міжбюджетні трансферти з Вінницького обласного бюджету7 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" (зі змінами)

(тис.грн.)

Субвенції з обласного бюджету

Субвенція загального фонду на Субвенція спеціального 
фонду на

утому числі:

Назва місиевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Субвенція 3 
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 

надзвисайної ситуації, яка 
складлась 26 вересня 2017 

року у м.Калинівка 
Вінницької області

Субвенція з місцевого 
бюджету державному 
бюджет)' на виконання 

програм соціально- 
економічного розвитку 

регіонів

1 2 3=4 4 5

Калинівський район 5 000,000 5 000,000
Державний бюджет 4 880,221 0,000 4 050,000

Всього 4 880,221 5 000,000 5 000,000 4 050,000

Заступник голови обласної Ради І. Хміль



Додаток 6
до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання

від 19 липня 2018 року № 683

ЗМІНИ

у додаток  6 "П ерелік об ’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок кош тів бю дж ету розвитк у” до ріш ення 27 сесії обласної Ради
7 скликанння від 20 грудня 2017 року № 509 ” П ро обласний бю дж ет на 2018 р ік ” (зі зм інами)

тис, гри.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванні 
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 
заверш еност  
і будівництва 

об'єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
о б ’єктів на 
майбутні 

роки

Разом видатків 
на поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000 Апарат обласної ради 49,000
0110000 Апарат обласної ради 49,000

01 10150 0150
011 1 

/011116

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

49,000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 49,000
0600000 Департамент освіти і науки ОДА 2 725,900
0610000 Департамент освіти і пауки ОДА 2 725,900

0611000 1000 Освіта 2 725,900

0611070 1070
0922

/070304

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

- капітальні видатки 658,000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Данайському навчально-реабілітаційному центру Іллінецького р-ну Вінницької області на реконструкцію теплотраси, заміну 
та встановлення котлів 445,000

Іванівській спеціальній школі інтернат Калинівського району на проведення робіт установки енергетичної для 
автоматичного спалювання відходів деревини (у зв'язку з непридатністю котла) 213,000

0 6 1 1090 1090 0960
/070401

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

- капітальні видатки 1010,000

Обласній станції юних натуралістів на будівництво електричної мережі на території закладу 250,000
Вінницькому обласному центру технічної творчості учнівської молоді на завершення капітального ремонту навчального 
корпусу І і 11 поверхів

760,000

0611110 1110
0930

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

- капітальні видатки 100,000

Михайловецькому професійному аграрному ліцею Муровапокуриловецького району на заміну вікон у  гуртожитку на 
енергозберігаючі

100,000

0611120 1120
0941

/070601

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

- капітальні видатки 838,900

Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжу на оснащення приміщень технічними засобами 
навчання та меблями

200,000

Барському гуманітарно-педагогічному коледжу на реконструкцію теплопункту в гуртожитку №3 340,000
Калинівському технологічному технікуму на капітальний ремонт даху та стін 298,900

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

- капітальні видатки 119,000

Комунальній організації «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти» для придбання 
комп 'ютерної техніки 119,000

0700000 Департамент охорони здоров’я ОДА 17 321,900
0710000 Д епарт ам ен т  охорони здоров'я ОДА 17321,900
0711000 1000 Освіта 640,000

0711120 1120
0941

/070601
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами 1 - 11 рівнів акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами)

- капітальні видатки 640,000

Могилів-Подільському медичному коледжу на капітальний ремонт навчального корпусу №2 640,000
0712000 2000 Охорона здоров’я 16681,900

0712010 2010 0731 
/080101

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки 7640,000

Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І.Пирогова на придбання обладнання для хірургічного корпусу 2275,000
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на придбання наркозного апарату 2000,000

Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на придбання офтальмологічного мікроскопу 1000,000

Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на монтаж кисневої системи післяопераційної палати відділення ЛІТ 700,000

Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на придбання функціональних ліжок 320,000



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні на проведення капітального ремонту сходових клітин поліклініки 1345,000

0712020 2020 0732
/080201

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки 4112,100

КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 0 .1.Ющенка» на придбання системи високошвидкісного бору для 
краніотомії

650,000

Подільському регіональному центру онкології на придбання апарату ШВЛ для відділення анестезіології 250,000

Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центру на капітальний ремонт даху та фасаду 
корпусу Д

1612,100

КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» на проведення капітального ремонту кардіологічного відділення 1000,000

Северинівській лікарні відновного лікування на проведення реконструкції лікувального корпусу 600,000

07 12050 2050
0761

/080207

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

- капітальні видатки 1600,000

Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки реконструкція відділення реабілітації для дітей ураженням ЦПС та порушення опорно-рухового апарату 1600,000

07 12060 2060
0762

/08/0208 Створення банків крові та її компонентів
- капітальні видатки 1300,000

Обласній комунальній установі «Вінницька обласна станція переливання крові» на реконструкцію теплових мереж 1300,000

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога 
населенню

- капітальні видатки 1029,800

КУ «Територіальне медичне об ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» 
на капітальний ремонт Тростянецького відділення екстренної медичної допомоги 629,800

КУ «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» 
на придбання обладнання та предметів довгострокового користування 400,000

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

- капітальні видатки 1000,000

КУ «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» 
на придбання обладнання

1000,000

0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 122,000
0810000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 122,000
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 122,000

0813102 3102

-------------- 7*

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 122,000
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Яришівському психоневрологічному будинку - інтернату на замінцу вікон в житловому корпусі 122,000

0900000 Служба у справах дітей ОДА 70,000
0910000 Служба у  справах дітей ОДА 70,000
0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 70,000

0913111 3111
1040

/090700

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

- капітальні видатки 70,000

Придбання каруселі для Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей 12,000
Придбання 7 лавок паркових та фонтану для Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей 58,000

1000000 Управління культури і мистецтв ОДА 2 309,000
1010000 Управління культури і мистецтв ОДА 2 309,000
10II000 1000 Освіта 1939,000

1011120 1120
0941

/070601

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

- капітальні видатки 1719,000

Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М.Д.Леоптовича на проведення капітального ремонту утеплення спортзалу 
внутрішнього двору та спортивної зали 1200,000

Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М.Д.Леоптовича на придбання комп'ютерної техніки для студії звукозапису 69,000

Тульчинському училищу культури на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі, 
фасаду та навчальних аудиторій 350,000

Тульчинському училищу культури на придбання з відеокамерою для циклової комісії кіно-фото справи 100,000

1011140 1 140
0950

/070701
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти 220,000

Вінницькому обласному навчально-методичному центру галузі культури, мистецтв та туризму на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення центру (зовнішнє утеплення) 220,000

1014000 4000 Культура і мистецтво 370,000

1014010 4010 0821 
/110102 Фінансова підтримка театрів

- капітальні видатки 120,000

Обласному академічному музично-драматичному театру ім. М. Садовського для виготовлення проектно-кошторисної 
документації на проведення капітального ремонту фасадної частини сходів 120,000

1014020 4020 0822 
/110103

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

- капітальні видатки 250,000

Вінницькій обласній філармонії ім. М.Д.Леонтовичана придбання музичних інструментів 250,000

1100000 Управління фізичної культури і спорту ОДА 540,000
1110000 Управління фізичної культури і спорту ОДА 540,000
1115000 5000 Фізична культура і спорт 540,000

1115030 5030 

------------- /

. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 540,000
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1115031 5031
0810

/130107

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

- капітальні видатки 342,000

Комунальному закладу ''Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерва з веслування імені Юлії 
Рябчинськоїдля придбання К-2Ме/Іо (човен), весла «Вгага», тренажера веслувального та тренажера «Торс-машина», мотора 
на катер

300,000

Тульчинській дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей сиріт для придбання тренажерів 42,000

І І ! 5033 5033
0810 

/1301 14

Забезпечення підготовки спортсменів 
вищих категорій школами вищої спортивної 
майстерності

- капітальні видатки 198,000

Вінницькій школі вищої спортивної майстерності для придбання двох човнів для веслувального слалому 198,000

1200000
Департамент житлово-комунального господарства  

енергетики та інфраструктури ОДА
2 000,000

1210000
Департамент житлово-комунального господарства енергетики 

та інфраструктури ОДА 2 000,000

1216000 6000 Житлово-комуиальне господарство 2 0 0 0 ,0 0 0

1217670 7670
0490

/180409
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання 2000,000

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницяоблтеплоенерго " 2000,000

1500000
Департамент будівництва, містобудування та архітектури

ОДА
-1 019,300

1510000
Департамент будівництва, містобудування та архітектури

ОДА -1 019,300

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -1 019,300

1517322 7322 0443
Будівництво медичних установ та закладів

4000,000

Реконструкція головного корпусу окружної лікарні для розміщення рентген-операційпого блоку з ангіографом по вул. 
Полтавська, 89/2, в м. Могилів-Подільський Вінницької області 2000,000

Реконструкція будівлі корпусу № 15 "Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення " Вінницької 
обласної клінічної лікарні ім. Пирогова по вул. Пирогова, 46 в м. Вінниці (коригування) 2000,000

1517323 7323 0443
Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

2000,000

Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по 
вул. Хмельницьке шосе, 106 в м. Вінниці

2000,000

1 517340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури 2588,000

Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організацій'' 1936-1940рр., памятка архітектури місцевого значення (охор. №  
292-М) за адресою: вул. Соборна, 70 в м. Вінниця

2588,000

1517370 7370 

------------ ^
0490

Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій - капітальні видатки -9 607,300



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА І 295,000

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 1 295,000

2417670 7670
0490

/180409
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання 1000,000

Поповнення статутного капіталу КП Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство 
„ Віноблагроліс " 1000,000

2417693 7693 0490
Інші заходи, пов'язані з економічної 
діяльності

капітальні видатки 295,000

3700000 Д еп а р т а м ен т  ф ін ан сів  О Д А 4 050,000
3710000 Департамент фінансів ОДА 4 050,000

3719000 9000 Міжбюджстні трансферти 4050,000

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету 4050,000

3719800 9800 0180

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

4 050,000

Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України

- капітальні видатки 450,000

Обласний військовий комісаріат - капітальні видатки 150,000

Військова частина 3028 Нацгвардії України - капітальні видатки 350,000

для в/ч А 1619 (через КЕ В м. Вінниця) - капітальні видатки 500,000

для в/ч А 1445 (через КЕВ м. Вінниця) - капітальні видатки 400,000
Військова частина А1119 (через КЕВ лі.Вінниця) - капітальні видатки 600,000
Могилів-Подільський Прикордонний загін - капітальні видатки 100,000

Управління СБУу Вінницькій області - капітальні видатки 1 500,000

Всього 29 4 63 ,500

Заступник голови обл асн ої Ради І.Хміль



Додаток 7
до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання

від 19 липня 2018 року № 683

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

змінами)

(інс. гри.)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТГІКВКМБ/
ТКВКБМС3

Код
ф к в к б '

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

згідно з типовою відомчою/ї ї І КВКМ Б / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної') 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 
спеціальний фонди

0100000 Апарат обласної ради 2 550,069 0,000 2 550,069

0110000 Апарат обласної ради 2 550,069 0,000 2 550,069

0110100 0100 Державне управління 550,069 0,000 550,069

01 10180 0180
0133

/250404
Інша діяльність у сфері державного управління

Програма підтримки утримання об’єктів 
спільної власності територіальних громад 
області, які орендуються/експлуатуються 
окремими органами виконавчої влади 
на 2018 -  2021 роки

550,069 550,069

0113230 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 000,000 2 000,000

0113242 3242 1090
Інші заходи у  сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

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

2 000,000 2 000,000

0600000 Департамент освіти і науки ОДА 706,000 706,000

0610000 Департамент освіти і пауки ОДА 706,000 706,000

0611000 1000 Освіта 320,000 320,000

0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 0,000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Обласна цільова програма роботи з 

обдарованою молоддю на 2018-2022 роки
320,000 320,000

0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 386,000 386,000

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

386,000 386,000 

-------------------------------1
Т



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванни 
місцевих 

бюджетів2

Код
т і ік в к м б /
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

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

і г і д і і о  і типовою відомчою/ТИК'ВКМБ / 
ТКВКБМС

11 аіі м єну ва и н я лі і с це вої (регіон ал ь і і  ої) 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 
спеціальний фонди

0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА 1 000,000 1 000,000 2 000,000

0710000 Департамент охорони здоровя Вінницької ОДА 1 000,000 1 000,000 2 000,000

0712000 2000 Охорона здоров'я 1 000,000 1 000,000 2 000,000

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у  сфері охорони здоров'я
Розвиток системи екстренної медичної 
допомоги Вінницької області до 2020 року

1 000,000 1 000,000 2 000,000

0800000
Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької

ОДА
1 772,000 0,000 1 772,000

0810000
Департамент соціальної та молодіж ної політики 

Вінницької ОДА
1 772,000 0,000 1 772,000

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 772,000 0,000 1 772,000

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім’ї

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, 
запобігання домашньому насильству, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
та чоловіків та попередження торгівл людьми 
на період до 2021 року

295,000 295,000

0813242 3240 Інші заклади та заходи 1 477,000 0,000 1 477,000

08 13242 3242
1090

/091214
Інші заходи у  сфері соціальпго захисту і соціального 
забезпечення

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

941,000 941,000

ОН 13242 3242
1090

/091214
Інші заходи у  сфері соціальпго захисту і соціального 
забезпечення

Обласна комплексна цільова програма 
підтримки учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих(померлих)учасників 
антитерористичної операції на 2016-2018 роки

536,000 536,000

1000000 Управління культури і мистецтв ОДА 360,000 370,000 730,000

1010000 Управління культури і мистецтв ОДА 360,000 370,000 730,000

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів
Програми розвитку культури Вінницької 
області

160,000 120,000 280,000

1014020 4020 0822
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових 
організацій

Програми розвитку культури Вінницької 
області

200,000 250,000 450,000

1100000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 1 836,000 0,000 1 836,000

1110000 Управління фізичної культури та спорту ОДА /  836,000 0,000 1 836,000

1115000 5000 Фізична культура і спорі 1 836,000 0,000 1 836,000
2



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТІІКВКМЬ/
т к в к ь м с 3

Код
ФКВКЬ4

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

л ідно і типовою відомчою/1ТІІКВКМЬ /
т к в к ь м с

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 
спеціальний фонди

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 200,000 0,000 200,000

1115042 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

200,000 200,000

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту І 636,000 1 636,000

1115062 5062
0810/ 
130112

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

Цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016 
2020роки

І 636,000 1 636,000

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
2 500,000 0,00000 2 500,00000

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
2 500,000 0,00000 2 500,00000

2418000 8000 Інша діяльність 2 500,000 0,000 2 500,000

2418800 8800 Кредитування 2 500,000 0,000 2 500,000
2418830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на 1 900,000 0,000 1 900,000

2418831 8831 1060 Надання кредиту
Регіональна комплексна Програма 
інвестування житлового будівництва у 
Вінницькій області "Власний дім" на 2017- 
2020 роки

1 900,000 650,000 2 550,000

2418832 8832 1060 Повернення кредиту -650,000 -650,000

2418840 8840
Довгострокові кредити громадянам на 

будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення
600,000 0,000 600,000

2418841 8841 1060 Надання кредиту
Регіональна цільова програма Оудівництва 
(придбання) доступного житла у Вінницькій
ІН. ,1. м і і;і 4)1 " .Ті і / Піг-И

600,000 600,000

2500000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА
8 000,000 0,000 8 000,000

2510000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА
Н 000,000 0,000 X 000,000

0917000 7000 Економічна діяльність 8 000,000 8 000,000

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

діяльністю
8 000,000 0,000 8 000,000

2517690 7690 0490 Інша економ ічна діяльн ість 8 000,000 0,000 8 000,000

2517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Обласний конкурс проектів розвитку 

територіальних громад
8 000,000 8 000,000

з



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів

Код 
ЇЇІКВКМЬ / 
ТКВКБМС3

Код
ФКВК1І4

НаПмекуваннн головного роїноридника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

м ідно з типовою відомчою/ТПКВКЧІ» / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 
спеціальний фонди

2900000 Департамент цивільного захисту ОДА 355,700 0,000 355,700

2910000 Департ амент  цивільного захисту ОДА 355,700 0,000 355,700

2918100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 355,700 0,000 355,700

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

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

355,700 355,700

3700000 Департамент фінансів ОДА 4 880,221 4 050,000 8 930,221

3710000 Департ амент  фінансів ОДЛ 4 Ш ,221 4 050,000 8 930,221

3719000 9000 Міжбюджстні трансферти 4 Ш ,221 4 050,000 8 930,221

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
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"

1 950,000 4 050,000 6 000,000

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

Програма підтримки утримання об'єктів 
спільної комунальної власності територіальних 
громад області, які
орендуюп.ся/експлуатуються окрем и м и 
органами виконавчої влади на 2018-2021 роки

2 930,221 0,000 2 930,221

Заступник голови обласної Ради І.Хміль
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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» (зі змінами)

Проект рішення для винесення на чергову сесію обласної Ради 
підготовлений для забезпечення здійснення низки необхідних видатків.
У проекті збільшується дохідна та видаткова частина обласного бюджету на 
76346,90376 тис.грн між головними розпорядниками коштів обласного 
бюджету. Також розподіляються залишки коштів по загальному фонду 
обласного бюджету, які склалися станом на 01.01.2018 року в сумі 
2831,91337 тис.грн.

Апарат обласної Ради

Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету апарату обласної Ради на загальну суму 4572,069 
тис.грн, в тому числі:

- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 
на суму 2022,000 тис.грн (на оплату праці з нарахуваннями -  1892,000 тис.грн, на 
оплату за спожиті енергоносії та комунальні -  130,000 тис.грн, придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування -  49,000 тис.грн);

- КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 
суму 550,069 ТИС.Грн (на виконання заходів обласної Програми підтримки утримання 
об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки, а 
саме: компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, що надаються Вінницькій 
обласній раді -  350,070 тис.грн та компенсація витрат за виконання заходів з пожежної 
безпеки, що надаються через Вінницьку обласну раду (Управлінню спільної комунальної 
власності) -  199,999 тис.грн);

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» на суму 2000,000 тис.грн. (для надання грошової 
допомоги громадянам, які опинились у  складних життєвих обставинах з незалежних від 
них причин (тривала хвороба, смерть близьких родичів, стихійне лихо, інші особливі 
обставини) за висновками депутатів обласної Ради).

Департамент освіти і науки ОДА

Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації на загальну суму 4706,000 тис.грн, в тому числі:

- за 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 658,000 тис.грн (в тому числі: Дашівському навчально- 
реабілітаційному центру Іллінецького р-ну Вінницької області на реконструкцію 
теплотраси, заміну та встановлення котлів -  445,000 тис. грн та Іванівській спеціальній 
школі -  інтернат Калинівського району на проведення робіт установки енергетичної для 
автоматичного спалювання відходів деревини (у зв'язку з непридатністю котла) -
213.000 тис.грн);

-  КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 1010,000 
Т И С .грн  (в тому числі: Обласній станції юних натуралістів на будівництво електричної 
мережі на території закладу -  250,000 тис. грн та Вінницькому обласному центру 
технічної творчості учнівської молоді на завершення капітального ремонту навчального 
корпусу І і II поверхів -  760,000 тис.грн);

-  КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти» на суму 100,000 тис.грн, 
(Михайловецькому професійному аграрному ліцею Мурованокуриловецького району на 
заміну вікон у  гуртожитку на енергозберігаючі);

- КПКВК 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму
2113.000 Т И С .грн  (в тому числі: на виплату стипендій — 1274,100 тис.грн, Вінницькому 
обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжу на оснащення приміщень 
технічними засобами навчання та меблями — 200,000 тис. грн, Барському гуманітарно- 
педагогічному коледжу на реконструкцію теплопункту в гуртожитку N23 -  340,000 
тис.грн та Калинівському технологічному технікуму на капітальний ремонт даху та 
стін -  298,900 тис.грн);

- КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
ОСВІТИ» на суму 119,000 тис.грн (Комунальній організації «Центр матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти» для придбання 
комп 'ютерної техніки);

-  КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму
320.000 тис.грн (для оплати заходів по обласних програмах -  Обласна цільова програма 
роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки);

-  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
386.000 т и с . г р н  (на оздоровлення вихованців шкіл -  інтернатів обласного 
підпорядкування).

Департаменту охорони здоров’я ОДА

Збільшуються видатки загального фонду та бюджету розвитку 
спеціального обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації на загальну суму 20880,600 тис.грн, а саме: 

- КПКВК 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
І - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму
640.000 тис.грн (Могилів-ІІодільський медичний коледж -  для завершення 
капітального ремонту навчального корпусу №2);

- КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» на суму 8692,400 тис.грн (Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. 
М.І.Пирогова -  3205,000 тис.грн, в тому числі: 2925,000 тис.грн -  на придбання
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обладнання для хірургічного корпусу, 280,000 тис.грн -  для придбання меблів та 
інвентарю для сателітного відділення в Могилів-Подільському, Вінницькій обласній 
дитячій клінічній лікарні -  5487,400 тис.грн, в тому числі: 2000,000- придбання 
наркозного апарату, 1000,000 тис.грн. - придбання офтальмологічного мікроскопу, 
122,400 тис.грн — придбання м'якого інвентарю, матраців, ковдр та тумбочок, 700,000 
тис.грн — монтаж кисневої системи післяопераційної палати відділення ЛІТ, 320,000 
тис.грн -  придбання функціональних ліжок, 1345,000 тис.грн -  проведення капітального 
ремонту сходових клітин поліклініки);

- КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню» на суму 5419,400 тис.грн (КЗ«Вінницькій обласній психоневрологічній 
лікарні ім. О.І.Ющенка» - 650,000 тис.грн на придбання системи високошвидкісного 
бору для краніотомії, Подільському регіональному центру онкології -  370,000 тис.грн в 
тому числі: 250,000 тис.грн на придбання апарату ШВЛ для відділення анестезіології та
120.000 тис.грн на проведення поточного ремонту обладнання, Вінницькому обласному 
клінічному високоснеціалізованому ендокринологічному центру - 1612,100 тис.грн на 
капітальний ремонт даху та фасаду корпусу Д  Вінницькому обласному клінічному 
госпіталю ветеранів війни - 200,000 тис.грн на оплата послуг по встановленню 
системи АСКОЄ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії), 
Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні - 675,000 тис.грн на придбання 
ліжок з матрацами та при ліжковими тумбочками, КУ «Жмеринська лікарня 
відновного лікування» - 1250,000 тис.грн в тому числі: 250,000 тис.грн на придбання 
матеріалів, будівельних матеріалів для підготовки до осіньо-зимового періоду та
1000.000 тис.грн на проведення капітального ремонту кардіологічного відділення, 
Северинівська лікарня відновного лікування 600,000 тис.грн на проведення 
реконструкції лікувального корпусу, КЗ «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна 
лікарня» - 62,300 тис.грн для недопуіиення кредиторської заборгованості по виплаті 
пільгової пенсії);

- КПКВК 0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» на суму 1799,000 тис.грн 
(Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки 1600,000 тис.грн -  
реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням ЦНС та порушення опорно- 
рухового апарату та 199,000 тис.грн на розрахунок з фондом сприяння інвестиціям та 
будівництву);

- КПКВК 0712060 «Створення банків крові та її компонентів» на суму
1300.000 Т И С .грн  (Обласній комунальній установі «Вінницька обласна станція 
переливання крові» 1300,000 тис.грн на реконструкцію теплових мереж);

-  КПКВК 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню» 
на суму 1029,800 тис.грн (КУ «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» - 629,800 
тис.грн на капітальний ремонт Тростянецького відділення екстреної медичної допомоги 
та 400,000 тис.грн на придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування);

-  КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» 
на Суму 2000,000 тис.грн (КУ «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф»  -  1000,000 
тис.грн на обслуговування системи навігації автомобілів екстреної медичної допомоги,
1000.000 тис.грн на придбання обладнання).

Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА



Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації на загальну суму 4420,000 тис.грн, а саме:

КПКВК 0813101 «Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами 
фізичного та розумового розвитку» на суму 1196,000 тис.грн (Ладижинському 
дитячому будинку-інтернату на забезпечення виплати матеріальної допомоги на 
оздоровлення всім категоріям працівників - 200,000 тис.грн, 50,000 тис.грн на 
нарахування на заробітну плату працівникам закладу, 300,000 тис. грн на оплату 
енергопостачання та 646,000 тис.грн на забезпечення виконання закладом приписів 
ДСНС та з метою забезпечення встановлення пожежної сигналізації, проведення 
енергоаудиту будівель закладу з метою складання енергетичних паспортів та визначення 
найефективніших шляхів використання коштів (з виготовлення ПДК);

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 122,000 тис.грн (на заміну вікон в житловому корпусі 
Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату)

-  КПКВК 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» на суму
295.000 ТИС.ГрН (201,000 тис.грн на проведення заходу з нагоди Дня захисту дітей для 
дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, чиї батьки брали участь в антитерористичній 
операції та дітей інших пільгових категорій та 94,000 тис. грн на проведення тренінгу 
щодо впровадження нових механізмів взаємодії суб’єктів, відповідальних за запобігання 
та протидії домашньому насильству, семінари-наради щодо застосування норм чинного 
законодавства у  сфері запобігання та протидії домашньому насильству, проведення 
заходу з нагоди дня захисту дітей для дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, чиї 
батьки брали участь в антитерористичній операції та дітей інших пільгових категорій);

-  КПКВК 0813133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на 
суму 850,000 тис.грн (на підтримку Вінницького обласного молодіжного центру 
«Квадрат» - 850,0 тис. грн., з них: 180,000 тис. грн - оплата праці штатних працівників,
40.0 тис. грн - нарахування на заробітну плату працівникам, 115,0 тис. грн - придбання 
матеріалів, необхідних для проведення заходів, 180,000 тис. грн - оплата оренди 
приміщення та експлуатаційних витрат, 200,000 -  оплата за спожиті енергоносії та 
комунальні послуги, інші заходи - 135,000 тис. грн);

- КПКВК 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість» на суму 480,000 тис.грн (на підтримку статутної діяіьності 
громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів);

-  КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» на суму 1477,000 тис.грн. (Вінницькому обласному 
центру соціальних служб для сім % дітей та молоді -  710,0 тис. грн., з них: 707,000 
тис. грн - виплата іменних стипендій студентам з числа дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, 3,000 тис. грн - оплата послуг з видачі готівки; 
Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації -  767,000 
тис. грн., з них: 231,000 тис. грн забезпечення транспортування художнього колективу з 
Вінниці до м. Київ для участі в республіканському огляді художньої самодіяльності з 
нагоди 85 -  річчя створення Українського товариства сліпих; проведення навчань для 
працівників установ соціального захисту населення з метою впровадження сучасних 
методів роботи в тому числі щодо основ довготривалого догляду за людьми літнього 
віку; проведення тренінг-семінарів з підготовки соціальних менеджерів ( в т. ч. в ОТГ);
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проведення тренінг-семінару для працівників ОТГ щодо надання соціальних послуг в 
умовах децентралізації та 536,000 тис. грн на проведення циклу психологічних тренінгів 
для учасників АТО з відновлення почуття власної цінності та пошуку нових джерел 
натхнення, проведення тренінгу з подолання посттравматичного синдрому для батьків 
загиблих учасників АТО, проведення екскурсій на фабрику ялинкових прикрас для дітей 
учасників АТО, проведення змагань для учасників АТО зі страйкболу).

Служба у справах дітей ОДА

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 
193,500 ТИС.Грн (КЗ «Вінницький обласний центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» 127,500 тис.грн, з них: - 57,500 тис.грн для придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та інвентарю та для фінансування за об'єктами: - придбання 
каруселі для Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей -
12.000 тис.грн; - придбання 7 лавок паркових та фонтану для Вінницького обласного 
центру соціально-психологічної реабілітації дітей -  58,000 тис.грн; Жмеринському 
обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей 66,000 тис.грн, з них: -
50.000 тис.грн для поточного ремонту тамбура з встановленням металопластикових 
дверей та ремонту душової кімнати, 16,000 тис.грн для придбання шафи в роздягальню).

Управління культури і мистецтв ОДА

Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету управлінню культури і мистецтв обласної 
державної адміністрації на загальну суму 3350,000 тис.грн, а саме:

- КПКВК 1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами 1 - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на 
суму 2450,000 тис.грн (Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. 
М.Д.Леонтовича -  1269,000 тис. грн., у  т.ч.: - проведення капітального ремонту 
утеплення спортзалу внутрішнього двору та спортивної зали - 1200,000 тис.грн; 
придбання комп ’ютерної техніки для студії звукозапису - 69,000 тис.грн; Тульчинському 
училищу культури — 1181,000 тис. грн, у  т.ч.: проведення поточного ремонту з 
підсилення електроживлення — 185,000 тис. грн; оплата послуг та придбання будівельних 
товарів, матеріалів для підготовки картинної галереї Палацу Потоцьких до 
«ОПЕРАФЕСТ» - 546,000 тис. грн, на виготовлення проектно-кошторисної документації
- 350,000 тис. грн, придбання комп’ютера з відеокамерою для циклової комісії кіно-фото 
справи - 100,000 тис. грн;

-  КПКВК 1011140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти» на суму 370,000 тис.грн (Вінницькому 
обласному навчально-методичний центр галузі культури, мистецтв та туризму -
370.000 тис. грн. у  т.ч.: виплати премій та надбавок до посадового окладу (на виконання 
Постанови КМУ від 28.12.2016р) - 150,000 тис.грн, виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт приміщення центру (зовнішнє утеплення) - 220,000 
тис.грн);

-  КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» на суму 280,000
ТИ С .грн  (Обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Садовського -
280.000 тис. грн.; в тому числі: погашення витрат споживання теплоенергії (86,02
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ГКа.і) - 160,000 тис.грн. на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту 
фасадної частини сходів -120,000 тис.грн);

-  КПКВК 1014020 «Ф інансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» на 
суму 450,000 ТИС.грн (Вінницька обласна філармонія ім. М.Д.Леонтовича -  450,000 
тис. грн., у  т.н.: придбання музичних інструментів - 250,000 тис.грн, поточний ремонт 
філармонії та репетиційних кімнат симфонічного оркестру - 200,000 тис.грн).

Управління фізичної культури та спорту ОДА

Збільшуються видатки загального фонду обласного бюджету управлінню 
фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації на загальну суму 
5837,480 тис.грн, а саме:

КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту» на суму 1437,500 тис.грн (управлінню фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації для забезпечення відрядження, проживання 
та харчування з метою участі у  всеукраїнських та міжнародних);

КПКВК 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з неолімпійських видів спорту» на суму 170,000 тис.грн (управлінню фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації для забезпечення відрядження, проживання 
та харчування з метою участі у  всеукраїнських та міжнародних змаганнях).

КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 954,980 тис.грн ( -  

Комунальному закладу «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з 
футболу Блохіна і Беланова» для оплати харчування під час навчально-тренувальних 
зборів, транспортних послуг, оренди футбольного поля на суму 248,980 тис.грн; 
Комунальному закладу «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 
олімпійського резерва з веслування імені Юлії Рябчинської» для придбання К-2і\'еІІо 
(човен), весла «Вгага», тренажера веслувального та тренажера «Торс-машина», мотора 
на катер - 300,000 тис.грн; Комунальному закладу «Вінницька обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа з волейболу» для доплати до заробітної плати за 
спеціалізацію школи та нарахування, оплати теплопостачання збільшити на суму 45,800 
тис.грн); Комунальному закладу «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву з хокею па траві «Олімпія» для придбання 
літніх шин на мікроавтобус, медикаментів, харчування під час змагань та навчально- 
тренувальних зборів, відрядження збільшити на суму 114,500 тис.грн; Комунальному 
закладу «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа стрільби» для виплати 
надбавок до заробітної плати та нарахування збільшити на суму 122,000 тис.грн; 
Тульчинській дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей сиріт для оплати 
заохочуючих, стимулюючих надбавок та преміювання за результативність, нарахування 
на заробітну плату, харчування дітей-спортсменів, придбання тренажерів збільшити на 
суму 123,700 тис.грн);

КПКВК 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних товариств» на суму 85,000 тис.грн (Вінницькій 
обласній дитячо-юнацькій спортивній школі "Колос" для оплати електроенергії та 
теплопостачання);
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КПКВК 1115033 «Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної майстерності» на суму 1334,000 тис.грн
(Вінницькій школі вищої спортивної майстерності для доплати тренерам-викладачам за 
досягнення спортсменами високих результатів на чемпіонатах Європи та надбавку за 
присвоєне звання Заслужений тренер України, нарахування на заробітну плату, 
придбання спортивного інвентарю (ядра, шоломи, рукавиці, бинти, захист паху, м'ячі), 
спортивного одягу (топдеки учням з веслувального слалому; спортивні костюми, труси, 
футболки, трико), спортивного взуття (кросівки, боксерки, борцівки, шиповки), 
придбання бензину, дизпалива і мастильних матеріалів, компенсації за харчування під час 
постійно діючого навчально-тренувального збору, компенсації за харчування у  
відрядженнях, оплата послуг з ремонту та техобслуговування транспортних засобів, 
експлуатаційні витрати і плата за оренду спортивних споруд та приміщень 
адмінбудинку, проведення навчально-тренувальних зборів та участь у  змаганнях, 
придбання двох човнів для веслувального слалому);

КПКВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд» на суму 20,000 тис.грн (Комунальній організації «Спорткомплекс 
Здоров2я» для оплати за природний газ);

КПКВК 1115042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які 
належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» 
на суму 200,000 тис.грн (Вінницькій обласній організації фізкультурно-спортивного 
товариства «Динамо» України для оплати заробітної плати);

КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на суму
1636,000 тис.грн (Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації
для виплати грошової винагороди спортсменам збільшити по КЕКВ 2730 на суму 500,000 
тис. грн; Громадській організації «Відділення Національного Олімпійського Комітету 
України Вінницькій області» для виплати стипендії ОДА та облради спортсменам -  
членам олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з 
пріоритетних олімпійських видів спорту, розміщення контенту на сайті Відділення 
НОКУ у Вінницькій області, оновлення сайту, оптимізація роботи сайту - 86,000 
тис.грн; Комунальній організації Вінницький обласний міжрегіональний Центр 
олімпійської підготовки спортсменів з хокею на траві для доплати до мінімальної 
заробітної плати, нарахування на заробітну плату, харчування під час навчально- 
тренувальних зборів по підготовці до міжнародних турнірів - 50,000 тис.грн; 
Громадській організації «Футбольний клуб Нива-Вінниця» для придбання ігрової 
форми, спортивного інвентарю, оплати перевезень, проживання та харчування, 
проведення навчально-тренувальних зборів, медичного обслуговування - 1000,0 тис. грн).

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 обласної державної адміністрації на загальну суму 6440,000, 
в тому числі:
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- КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання» на суму 2000,000 тис.грн, (на поповнення статутного 
капіталу К П  «Вінницяоблтеплоенерго»);

- КПКВК 1218861 «Надання позичок» на суму 4440,000 тис.грн. (На
надання кредитних коштів КП «Вінницяоблтеплоенерго» з обласного бюджету 
передбачено спрямувати фінансовий ресурсу сумі 4440,000 тис.грн).

Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА

Збільшення видатків загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації на загальну суму 17088,30724 
тис.грн, в тому числі:

КПКВК 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» на суму
4000.000 тис.грн (на фінансування об’єктів - Реконструкція головного корпусу 
окружної лікарні для розміщення рентген-операційного блоку з ангіографом по вул. 
Полтавська, 89/2, в м. Могилів-Подільський Вінницької області -  2000,000 тис.грн та 
Реконструкція будівлі корпусу № 15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, 
пульмонологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова по вул. 
Пирогова, 46 в м. Вінниці (коригування) — 2000,000 тис.грн);

КПКВК 1517323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» 
на суму 2000,000 тис.грн (на фінансування об’єкту - Реконструкція ванних кімнат та 
санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю 
по вул. Хмельницьке шосе, 106 в м. Вінниці);

КПКВК 1517340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури» на суму 2588,000 тис.грн (на фінансування о б ’єкту - Реставрація з 
влаштуванням ліфта ".Будинок організацій” 1936-1940 рр., памятка архітектури 
місцевого значення (охор. № 292-М) за адресою: вул.Соборна, 70 в м. Вінниця);

КПКВК 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» на суму 8500,30724 тис.грн.

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів ОДА

Збільшення видатків і кредитування загального, спеціального та 
бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації на загальну суму 3795,000 тис.грн, в тому числі:

- КПКВК 2417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання» на суму 1000,000 тис.грн (поповнення статутного капіталу КП 
Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство 
«Віноблагроліс»;

- КПКВК 2417693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльностю» 
на суму 295,000 тис.грн (на монтаж та запуск земснаряду НСС-400/20-Ф-ГР -
168.000 тис.грн. та обслуговування його на воді -  127,000 тис.грн);

- КПКВК 2418831 «Надання кредиту» на суму 2550,000 тис.грн, 
(1900,000 тис. грн. по загальному та 650,000 тис. грн. по спеціальному фондах на 
виконання заходів Регіональної комплексної Програми інвестування житлового 
будівництва у  Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2020 роки);



- КПКВК 2418841 «Надання кредиту» на суму 600,000 тис.грн, (на
виконання заходів Регіональної цільової Програми будівництва (придбання) доступного 
житла у  Вінницькій області на 2010-2017 роки);

- КПКВК 2418832 «Повернення кредиту» на суму 650,000 тис.грн;

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку ОДА

Збільшення видатків загального фонду обласного бюджету 
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації на загальну суму 8000,000 тис.грн, в тому 
числі за КПКВК 2517693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» 
на суму 8000,000 ТИС.Грн (на проведення XV обласного конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад);

Департамент цивільного захисту ОДА

Збільшуються видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації на 
загальну суму 355,700 тис.грн, в тому числі за КПКВК 2918110 «Заходи із 
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха» на суму 355,700 тис.грн (вказані кошти спрямовуватимуться на реалізацію 
заходів комплексної програми захисту населення і території Вінницької області у  разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, комунальної установи 
«Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» на оплату 
послуг (крім комунальних);

Департамент фінансів ОДА

Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 13930,221 тис.грн, в тому числі:

- КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
на суму 8930,221 ТИС.ГрН (на виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад» - 6000,000 тис.грн, а саме: Центрально- 
Західному міжрегіолнальному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції України для проведення капітального ремонту, 
забезпечення необхідним інвентарем, меблями, необхідним спорядженням та спеціальним 
спорядженням -  450,000 тис.грн, Обласному військовому комісаріату на створення на 
базі військових комісаріатів області територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки — 300,000 тис.грн, Військова частина 3008 Нацгвардії України на 
закупівля будматеріалів для проведення поточного ремонту казарменно-житлового 
фонду на військовому стрільбищі — 350,000 тис.грн, Військова частина 3028 Нацгвардії 
України на будівництво навісу для озброєння та техніки -  350,000 тис.грн, для в/ч А1619 
(через КЕВ м.Вінниця) на заміну покрівлі приміщення клубу -  500,000 тис.грн, для в/ч 
А 1445 (через КЕВ м.Вінниця) на ремонт житлового фонду — 400,000 тис.грн, Військова 
частина А1119 (через КЕВ м. Вінниця) будівництво Алеї слави - 600,000 тис.грн, Військова
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частина А1231 на підготовка до проведення навчань "Чисте небо 2018" - ремонт та 
належне утримання будівель та споруд, дорожнього покриття на території в/ч 1231 -
900.000 тис.грн, Могилів-Подільський Прикордонний загін на придбання майна та 
матеріалів, облаштування новостворених підрозділів -  350,000 тис.грн, ГУ Національної 
поліції у  Вінницькій області на утримання службового автотранспорту -  300,000 
тис.грн, Управління СБУ у  Вінницькій області на створення тренувально-спортивного 
комплексу - 1500,000 тис.грн; на виконання заходів обласної Програми підтримки 
утримання об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, 
які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки
-  2930,211 тис.грн, а саме: Департамент фінансів Вінницької обласної державної 
адміністрації -  202,279 тис.грн, Управління Північного офісу Держаудитслужби у  
Вінницькій області -  209,753 тис.грн, Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної 
державної адміністрації -  82,620 тис.грн, Управління у  справах національностей та 
релігій обласної державної адміністрації -  33,106 тис.грн, Управління культури і 
мистецтв обласної державної адміністрації -  60,931 тис.грн, Департамент 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації - 197,662 тис.грн, Головне управління Державної фіскальної служби у 
Вінницькій області -  645,225 тис.грн, Департамент соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації -  171,181 тис.грн, Управління фізичної культури та 
спорту обласної державної адміністрації -  50,974 тис.грн, Служба у  справах дітей 
обласної державної адміністрації -  18,415 тис.грн, Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації - 166,947 
тис.грн, Департамент будівництва, містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації -  134,081 тис.грн, Апарат Вінницької обласної державної адміністрації -  
747,882 тис.грн, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації -  120,948 тис.грн, Департамент житлово- 
комунального господарства енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації -  120,948 тис.грн, Управління Держаної казначейської служби України у  
Вінницькому районі Вінницької області -  51,767 тис.грн);

- КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
5000.000 ТИС.Грн (ісубвенція з обласного бюджету до місцевого бюджету на 
остаточне завершення розрахунків за ремонтно-відновлювальні роботи з ліквідіції 
наслідків надзвичайної ситуації, що скіалася 26 вересня 2017 року у  місті Калинівка під 
час вибухів на 48 арсеналі Збройних Сил України).

Перерозподіл

Зменшення видатків загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації за КПКВК 1517370 «Реалізація 
інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 
14590,06011 тис.грн для забезпечення потреби в додаткових коштах на 
вищевказані видатки.
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