
УКРАЇНА 
В ІН Н И Ц ЬК А  ОБЛАСНА  РАДА

РІШЕННЯ №824

26 червня______ 2019 р. 38 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 
04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 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 висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1 Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, внести зміни в 
додаток 1 до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), а саме: збільшити 
план доходів загального фонду обласного бюджету на 2019 рік на суму 
20 266 000,00 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 7 266 000,00 грн. по 
коду бюджетної класифікації 11020200 «Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності» -  на 600 000,00 грн, по коду 
бюджетної класифікації 11021000 «Податок на прибуток приватних 
підприємств» -  на 10 000 000,00 грн, по коду бюджетної класифікації 13030100 
«Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення» -  на 1 000 000,00 грн, по коду бюджетної 
класифікації 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету» -  на 1 000 000,00 грн, по коду бюджетної класифікації 
21080500 «Інші надходження» -  на 400 000,00 грн та збільшити план доходів 
спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік на суму 149 000,00 грн, у 
тому числі: по коду бюджетної класифікації 21110000 «Відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» - на 149 000,00 грн.
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1.2 Збільшити видатки загального фонду та видатки бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Виконавчому апарату обласної Ради на 
загальну суму 1 348 400,00 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 266 000,00 грн, КПКВК 
0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» на суму 882 400,00 грн, КПКВК 0117680 «Членські внески до 
асоціації органів місцевого самоврядування» на суму 200 000,00 грн.

1.3 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації на 
загальну суму 15 000 000,00 грн, в тому числі за КПКВК 0712070 «Екстрена та 
швидка медична допомога населенню» на суму 15 000 000,00 грн.

1.4 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету Управлінню 
фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації на загальну суму 
3 000 000,00 грн, в тому числі за КПКВК 1115011 «Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на суму 
2 000 000,00 грн, КПКВК 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту» на суму 1 000 000,00 грн.

1.5 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту будівництва, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації на загальну суму 770 000,00 грн, в тому числі за 
КПКВК 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» на суму 770 000,00 грн.

1.6 Збільшити видатки спеціального фонду обласного бюджету 
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації на загальну суму 149 000,00 грн, в тому числі 
за КПКВК 2417130 «Здійснення заходів із землеустрою» на суму 149 000,00 
грн.

1.7 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на загальну суму 
147 600,00 грн, в тому числі за КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» на суму 147 600,00 грн.

1.8 Зменшити бюджетні призначення бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту цивільного захисту обласної 
державної адміністрації на загальну суму 450 000,00 грн (джерелом покриття, 
яких був вільний залишок коштів загального фонду обласного бюджету, який 
утворився станом на 01.01.2019 року) та відновити його за ККФБ 208200 
«Внутрішнє фінансування за типом кредитора на кінець періоду», одночасно за
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типом боргового зобов’язання на кінець періоду ККФБ 602200 на суму 
450 000,00 грн.

Збільшити бюджетні призначення загального фонду обласного бюджету 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за КПКВК 3719800 
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 450 000,00 грн для 
Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на виконання 
пункту 23 «Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених 
пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на 
2016-2020 роки», фінансування здійснити за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду обласного бюджету, який утворився станом на 01.01.2019 
року.

1.9 Доручити Департаменту фінансів облдержадміністрації спільно з 
Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та Департаментом 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації опрацювати питання 
щодо створення Фонду для надання грошової допомоги онкохворим дітям, які 
потребують дороговартісного лікування.

1.10. Звернутися до Рахункової палати України щодо проведення 
незалежного аудиту доходів та видатків загального та спеціального фондів 
обласного бюджету в період 2017-2018 років та 6 місяців 2019 року.

2. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.2-1.7 цього рішення, 
здійснити за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду обласного 
бюджету відповідно до додатку 1 цього рішення, підпункт 1.8 за рахунок 
вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який утворився 
станом на 01.01.2019 року.

3. Згідно із підпунктами 1.1-1.8 внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6. 7 
рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про 
обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 
цього рішення.

4. Внести зміни до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від
05.03.2019 року №750 «Про Комплексну цільову програму соціального захисту 
населення Вінницької області на 2019-2021 роки» згідно з додатком 7 даного 
рішення.

5. Погодити розрахунок витрат на відшкодування втрат по КП 
«Вінницяоблтеплоенерго» при формуванні тарифів з урахуванням 
відшкодованих втрат за період з 23.03.2019 року по 01.10.2019 року».

6. Затвердити зміни до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 
грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 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:
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- від 20 лютого 2019 року № 136 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 06 березня 2019 року № 181 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 21 березня 2019 року № 212 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 11 квітня 2019 року № 277 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 15 травня 2019 року № 365 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 30 травня 2019 року № 402 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік».

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

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

п

Голова обласної Ради ^  А.ОЛІИНИК

Директор департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації



ЗМ ІНИ

Додаток І
до рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 червня 2019 року №  824

у додаток 1 "Доходи обласного бю дж ету на 2019 р ік” до ріш ення 36 сесії обласної Ради 7 скликаннни від 04 грудня 2018 року
№ 703 "Про обласний бю дж ет на 2019 р ік”

___________________________________________________________________ _______________ ______________ __________________(Ф11-)__

Код Найменування доходів Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
у т.ч.: бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 18 866 000,00 18 866 000,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 17 866 000,00 17 866 000,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 7 266 000,00 7 266 000,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 7 266 000,00 7 266 000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 10 600 000,00 10 600 000,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 600 000,00 600 000,00

11021000 Податок на прибуток приватних підприємств 10 000 000,00 10 000 000,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 000 000,00 1 000 000,00

ІЗОЗОООО Рентна плата за користування надрами 1 000 000,00 1 000 000,00

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення 1 000 000,00 / 000 000,00

20000000 Неподаткові надходження 1 549 000,00 1 400 000,00 149 000,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 549 000,00 І 400 000,00 149 000,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та 
їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані 
на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або 
комунальна власність

1 000 000,00 І 000 000,00

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету / 000 000,00 1 000 000,00

21080000 Інші надходження 400 000,00 400 000,00

210X0500 Інші надходження 400 000,00 400 000,00

21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва 149 000,00 149 000,00

Разом  доход ів 20 415 000,00 20 266 000,00 149 000,00 0,00

Заступник голови обласної Ради І. В. Хміль



Додаток 2
до рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 26 червня 2019 року № 824

Дж ерела фінансування обласного бюджету на 2019 рік
___________ _______________________ ____________________________________________ ( грн.)

Код Назва Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

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

Всього за типом кредитора 563 751 691,33 280 726 088,40 283 025 602,93 247 687 929,70

200000 Внутрішнє фінансування 563 751 691,33 280 726 088,40 283 025 602,93 247 687 929,70

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 563 751 691,33 280 726 088,40 283 025 602,93 247 687 929,70

208100 На початок періоду 565 846 035,70 296 720 735,27 269 125 300,43 233 787 626,90
208200 На кінець періоду 2 094 344,37 549 646,87 1 544 697,50 1 544 697,20

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

0,00 -15 445 000,00 15 445 000,00 15 445 000,00

Всього за типом боргового зобов’язання 563 751 691,33 280 726 088,40 283 025 602,93 247 687 929,70

600000 Фінансування за активними операціями 563 751 691,33 280 726 088,40 283 025 602,93 247 687 929,70

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 563 751 691,33 296 171 088,40 267 580 602,93 232 242 929,70

602100 На початок періоду 565 846 035,70 296 720 735,27 269 125 300,43 233 787 626,90
602200 На кінець періоду 2 094 344,37 549 646,87 1 544 697,50 1 544 697,20

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

0,00 -15 445 000,00 15 445 000,00 15 445 000,00

Заступник голови обласної Ради І. В.Хміль



Додаток №  З 

до рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 26 червня 2019 року №  824

Ш ІН И
у додаток 3 "Розподіл видатків обласного бюджету на 2019 року " до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликаними від 04 грудня 2018 року № 703 "П р о  обласний бюджет на 2019 р ік "

(гри.)

Код ирої рамної 
класифікації

кредитування
місцевих
бюджетів

Код
ІІ1КНКМ

1,

Код
ФК»КЬ/КТ

кнк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної її рої рами або 

напряму видатків 

н ідно і ч иповою відомчою/ТПКВКМБ / 
Т К В К Б М С

Загальний  ф онд С п е ц іал ьн и й  ф онд

Разом
Усього

видатки
споживання

і них

видатки 
роти піку Усього

у тому числі 
бюлжсі розвитку

видатки
споживання

з них

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 

енергоносії

0100000 В ін н и ц ь к а  обласна рада 1 223 400,00 1 223 400,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 1 348 400,00

о н о о о о Н иконавчнії апарат обласної ради 1 223 400,00 / 223 400,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 1 348 400.00

0110100 0100 Д ерж а вно у іір авл ін  ня 141 000,00 141 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 266 000,00

0110150 0150
011 1 

/0101 16

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її  створення), міської, селищної, 

сільської рад

141 000,00 141 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 266 000,00

0113000 3000 С о ц іа л ь н и й  захист  та соціальне  забезпечення 8X2 400,00 882 400.00 882 400,00

0113240 3240 090412 Інш і заклади та заходи 882 400,00 882 400,00 882 400,00

0113242 3242 п т Інші заходи у  сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

882 400,00 882 400,00 882 400,00

0117600 7600
Ін ш і  п р о гр ам м  т а  заход и , п о в 'я з а н і з е к о н о м іч н о ю  

д ія л ь н іс т ю
200 000,00 200 000,00 200 000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування
200 000,00 200 000,00 200 000,00

0700000 Д е п а р т а м е н т  о х о р о н и  зд о р о в 'я  О Д Л 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 0(10 000.0»

07101)00 Д е п а р т а м ен т  охо р о н и  :здоров'я  ОДЛ 15 001) 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 0»» 0»«,»«

0712000 2000 О хор она  здоров'я 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 00» »00.00

0712070 2070
0724

/080209

Екстрена та швидка медична допомога 

населенню
15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

1100000 У п р а в л ін н я  ф ізично ї к ул ьтур и  та спорту О Д Л 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

11/0000 Управління ф ізичної культ ури ти спорту ОДЛ 3 000 000,00 .? 1)00 000,00 3 000 000,00

1115000 5000 Ф ізи ч н а  кул ьтур а  і спорт 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

1115010 5010 П роведення с п ор ти в н о ї роботи в реї іоні 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

1115011 5011
0810

/130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

1115012 5012
0810

/130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань і неолімпійських видів спорту
і ооо ооо.оо 1 000 000,00 1 000 000,00

1500000
Д е н ар іам с н і будівництва., м істобудування іа  арх ітектури  

О Д Л
77(1 000,0» 770 000,0» 770 000,(10 770 000,00

1510000
Департамент  будівництва, містобудування та архітектури 

ОДЛ
77(1 (100.00 ~?0 1)00,011 771) 000.0(1 770 ООО.ОО

І



К 0,1 програмної
класифікації
вилаткін та 

кредитування
МІСЦСВИХ
бюджетів

Ко/і
ТІ1КВКМ

ь

Каї
ФКВКК/КТ

кнк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 

згідно і типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТК В К Б М С

З агал ьний  ф онд С п е ц іал ьн и й  ф онд

Р азом
Усього

видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку

Усього
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки

споживання

3 них

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 

спорі о носії

оплата праці
комунальні 
послуги та 

енергоносії

1517300 7300 ь уд ів  п и т в о  з а  реї іо н а л ь н и й  р о з в и т о к 770 000,00 770 000,00 770 0011,0(1 770 000,00

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000.00

2400000
Д е п а р т а м е н  г а г р о п р о м и с л о в о го  р о з в и т к у ,  е к о л о г і ї  т а  

п р и р о д н и х  ре сур с ів  О Д А
149 000.00 149 000.00 149 000.00

2410000
Департ амент  агропромислового розвит ку, екології та 

природних ресурсів ОДА
149 000,00 149 000.00 149 000.00

2417100 7100
С іл ьс ьке  і л ісове господарство, рибне господарство  та  

м исливство
149 000,00 149 000.00 149 000.00

2417130 7130
0421

/160101
Здійснення заходів із землеустрою 149 000,00 149 000.00 149 000,00

2900000 Д е п а р т а м е н т  ц и в іл ь н о г о  за х и с т у  О Д А -450 000,00 -450 000,00 -450 000.00 -450 000,00

2910000 Департамент  цивільного захисту ОДА -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00

2918200 8200 Гром адський  порядок та безпека -450 000.00 -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00

2918220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки  

місцевого значення
-450 000.00 -450 000,00 -450 000.00 -450 000,00

більшій залишок коштів загального фонду обласного бюдж ету, який  
утворився станом на 01.01.2019року

-450 000.00 -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00

3700000 Департамент ф ін а н с ів  ОДА 597 600,00 597 600,00 597 600,00

3710000 Департ амент  фінансів ОДА 597 600,00 597 600,00 597 600,00

3719000 9000 М іж бю дж етн і трансф ерти 597 600,00 597 600,00 597 600,00

3719800 9800 0180

Суб ве нц ія  з місцевої о бюджету держ авном у  

бюджету на ви кон а н н я  програм  соц іал ьно-  

економ ічного  розвитку  реї іонів

450 000,00 450 000,00 450 000,00

3719800 9800 0180

П а виконання Програми поліпшення техногенної 

та пожежної безпеки населених пунктів та 

об ’гктів усіх форм власності, розвитку  

інфраструктури підрозділів Держ авної служби  

України з надзвичайних ситуацій у В інницькій  

області на 2016-2020 роки

450 000.00 450 000,00 450 000,00

ГУ Д С Н С  України у  Вінницькій області 450 000,00 450 000,00 450 000,00

вільний залишок коштів загального фонду обласного бюдж ету, який  
утворився станом па 01.01.2019 року 450 000,00 450 000,00 450 000.00

3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету 147 600,00 147 600,00 147 600,00

субвенція Я  »нільському районному бюджету на надання матеріальної 
допомоги громадянину Віту Віталію Анатолійовичу. 01.05.19Н1 року  
народження, ж ителю села Качківка. Ямнільського району. Вінницької 
області.

30 000,00 30 000,00 ЗО 000.00



К «я ирофаміюї 
к-іасифікиціГ 
иилаткіп т  

крс.інтукання 
місцевих 
бюлжстін

Код
ТІІКНКМ

ь

Кил 
ФКНКЬк1

квк

1 Іанмсіїуваїїня головною розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 

н ід ііо  і ціновою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТК В К Б М С

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усыпи

видатки
споживаним

3 ІІИХ

видатки
розвитку Усього

у тому числі 
бюджез ро »ви і ку

видатки
споживаним

3 ІІИХ

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
нослуї и та 

сисргоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 

сисргоносії

субвенція бюджету отг и Вінниця для падання матеріальної допомоги 
Матійчук Аліііі Володимирівні на лікування її сина Матійчука Дениса  
Васильовича 21)16 року народження

Н4 000.00 К4 000,00 К4 000,00

субвенція Тульчинському районному бюджету для надання матеріальної 
допомоги Яценко Олександрі Андріївні на лікування онуки О ринянськоїЛілії 
Юріївни 2002 року народження

600,00 33 600,00 33 600,00

Всього 4 Х2І 000,«II 4 К2І 000,00 15 994 000,00 15 445 000,00 149 000,00 15 445 000,00 20415 000,00

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток № 4
до рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 червня 2019 року № 824

у додаток 5 "Міжбюджетні трансферти Вінницького обласного бюджету на 2019 рік" до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликаними від 04 грудня 2018
року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

( і рн)

Код бюджету
Назва місцевого бюджету 

адмінісгративно- 
іерн іоріа.іьної одиниці

Трансферти іншим бюджетам

субвенції

усього

загального фонду на:

Інш і субвенції з обласного 
бюдже і у

в тому числі

на виконання програм 
соціал ьно-сконом і ч ного 

розвитку регіонів

субвенція бюджету отг. м. 
Вінниця для надання 

матеріальної допомоги Матійчук 
Аліні Володимирівні на 

лікування її сина Матійчука 
Дениса Васильовича 2016 року 

народження

субвенція Тульчинському 
районному бюджету для надання 
матеріальної допомоги Яцснко 

Олександрі Андріївні на 
лікування онуки Оринянської 

Лілії Юріївни 2002 року 
народження

субвенція Ямпільському районному 
бюджету на надання матеріальної 

допомоги громадянину Віту 
Віталію Анатолійовичу, 01.05.1981 

року народження, жителю села 
Качківка, Ямпільського району, 

Вінницької області

і 2 3=4+5+6 4 5 6 7 к

02201000000 м. В ІН Н И Ц Я 84 000,00 84 000,00 84 000,00

02322000000 Тульчинський район 33 600,00 33 600,00 33 600,00

02327000000 Ямпільський район 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Державний бюджет 450 000,00 450 000,00

Всього 147 600,00 84 000,00 33 600,00 ЗО 000,00 450 000,00 597 600,00

Заступник голови обласної Ради І. В. Хміль



Додаток № 5
до рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 червня 2019 року № 824

у додаток 6 "Розподіл кош тів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році” до ріш ення 36 сесії обласної Ради 7 скликанні»! від 04 грудня 2018 року
№ 703 ’’Про обласний бюджет на 2019 р ік”

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ г р н .

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетіві

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/
KTKBK

Назва головного розпорядника 
коштів

Найменування об'єкта відповідно 
до проектно-кошторисної 

документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з 

Типовою програмною  
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Вінницька обласна рада 125 000,00

0110000 Виконавчий апарат обласної ради 125 000,00

0110100 0100 Державне управління 125 000,00

0110150 0150
0111 

/01 1 116

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

- капітальні видатки 125 000,00

Обласній Раді для заміни міні-А ТС 125 000.00

0700000 Департамент охорони здоров'я О Д А 15 000 000,00

0710000 Департамент охорони здоров'я ОДА 15 000 000,00

0712000 2000 Охорона здоров'я 15 000 000,00

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога 
населенню

- капітальні видатки 15 000 000,00

На закупівлю спеціального санітарного транспорту на реалізацію пілотного проекту "Реформування системи екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф"

15 000 000,00

1500000
Д епартамент будівництва, містобудування та архітектури

О Д А
770 000,00

1510000
Департамент будівництва, містобудування та архітектури

ОДА
770 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 770 000,00

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій
- капітальні видатки 770 000,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2900000 Департамент цивільного захисту О Д А -450 000,00

2910000 Департамент цивільного захисту ОДЛ -450 000,00
2918200 8200 Громадський порядок та безпека -450 000,00

2918220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення
- капітальні видатки -450 000,00

Заходи Комплексної оборонно- правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - 

взаємна відповідальність влади та громад»
-450 000,00

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток №  6
до рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 червня 2019 року №  824

у додаток  7 "Розподіл витрат місцевого бю дж ету на реалізацію  місцевих/регіональних програм, які ф інансуватимуться за рахунок коштів обласного 
бю дж ету у 2019 році” до ріш ення 36 сесії обласної Ради 7 скликанння від 04 грудня 2018 року № 703 ’'Про обласний бюджет на 2019 рік”

( гри.)

Код  

програмної 
класифікації 

кила і кін та 

кредитування  

місцевих 

бюджетів

Код

Т І1 К В К М Б
Код Ф К Н К І.

Найменування головного розпорядника місцевою  

бюджету/ відповідального никонаиіія.наймснування  

бюджетної програми/підпрограмн  

згідно і Типовою  її рої рамною класифікації ю видатків іа  

кредитування міщених бюджетів

Найменування місцсвої/рсгіональної нрої рами

Д ата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 

програму

Усього Загальний фонд

С п е ц іа л ь н и й  фонд

усього

у том у  числ і 

бю дж ет  

р озви тк у

0100000 В ін н и ц ь к а  обл асн а рада 1 082 400,000 1 1182 4ІНІ.ІШ0

0110000 В иконавчий апарат  обласно ї ради / 082 400,000 1 082 400.000

0113230 3000 С о ц іа л ь н и й  захист  та  соц іал ьне  забезпечення 882 400,000 882 400,0(1(1

0113242 3240 1090 Інші заходи у  сфері соціального захисту і соціального  
забезпечення

Комплексна цільова проірам а соціального  

захисту населення В ін н и ц ько ї області на 

2019-2021 роки

882 400,000 882 400,000

0117600 7600
Ін ш і  п р о ір а м м  т а  заход и , п о в 'я з а н і  з е к о н о м іч н о ю  

д ія л ь н іс т ю

200 000,000 200 000,000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевої о 

самоврядування

П ро ір ам а  розвитку місцевого  

самоврядування у В інниц ькій  області на 2018  

2022 роки

200 000,000 200 000.000

2900000 Департамент цивільного захисту ОДА -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00

2910000 Департамент цивільного захисту ОДЛ -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00

2918200 8200 Г р о м а д с ь к и й  п о р я д о к  т а  б е зп е к а -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00

2918220 8220 0380
З ахо д и  та  р о б о ти  з м о б іл із а ц ій н о ї п ід го то в к и  

м іс ц е во го  значення

Комплексна оборонно-правоохоронна проірама 

Вінницької області на 2016-2020 роки "Безпечна 

Віннниччина - взаемна відповідальність влади та 

громади"

-450 000,00 -450 000,00 -450 000,00

3700000 Департамент фінансів ОДА 450 000,00 450 000,00

3710000 Департамент фінансів ОДЛ 450 000,00 450 000.00

3719800 9800 0180

С у б в е н ц ія  з м ісцевого  бю дж ету д ер ж авном у  бю дж ету  

на в и к о н а н н я  п р о гр ам  с о ц іа л ь н о -е к о н о м іч н о ю  

р о з в и т к у  реї іон ів

Програма поліпш ення іехноі'снної та 

пож еж ної безпеки населених пункііі» та 

об 'єкт ів  усіх форм власності, розвитку  

інф раструктури підрозділів Держ авної 

служби Укра їни  з надзвичайних сім унцій у 

Вінницькій  області на 2016-2020 роки

450 000,00 450 000,00

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток 7 
до рішення 38 сесії обласної 

Ради 7 скликання 
від 26 червня 2019 року № 824

Внести зміни до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від
05.03.2019 року №750 «Про Комплексну цільову програму соціального захисту 
населення Вінницької області на 2019-2021 роки» в частині:

Додаток 1 до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від
05.03.2019 року №750 викласти в наступній редакції:

Загальна характеристика Програми
Повна назва Програми Комплексна цільова програма соціального 

захисту населення Вінницької області на 2019- 
2021роки

Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація
Дата, номер документа про 
затвердження Програми

Рішення сесії 7 скликання Вінницької 
обласної ради від №

Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Співрозробник Програми Вінницький обласний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Учасники Програми Вінницька обласна державна адміністрація. 
Департаменти обласної державної адміністрації: 
соціальної та молодіжної політики, охорони 
здоров’я, житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури, будівництва, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, цивільного захисту, 
фінансів освіти і науки, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, 
Вінницька обласна Рада, Вінницький обласний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді,
Головне управління Національної поліції у 
Вінницькій області, Управління Державної 
міграційної служби України у Вінницькій 
області, Головне управління Державної служби 
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, 
підвідомчі установи Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації, 
районні державні адміністрації, територіальні 
центри соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), районні, сільські та селищні 
ради, міські ради міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади.

Термін реалізації Програми 2019 -  2021 роки
Перелік місцевих бюджетів, які Обласний бюджет, районні бюджети, бюджети



беруть участь у виконанні 
Програми

міст обласного значення, бюджети об’єднаних 
територіальних громад

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, у тому числі (тис. грн.):

92606,0

коштів обласного бюджету 92606,0
Коштів бюджетів районів, 
бюджетів міст обласного значення, 
бюджетів об’єднаних 
територіальних громад

Відповідно до потреби

Додаток 2 до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від
05.03.2019 року №750 викласти в наступній редакції:

Ресурсне забезпечення 
Комплексної цільової програми соціального захисту населення 

Вінницької області на 2019-2021 роки
тис.грн.

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього витрат 
на виконання 

Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

28916,0 30944,3 32745,7 92606,0

Обласний бюджет 28916,0 30944,3 32745,7 92606,0
Бюджети районів, 

бюджети міст 
обласного 
значення, 
бюджети 

об’єднаних 
територіальних 

громад

Відповідно до 
потреби

Відповідно 
до потреби

Відповідно 
до потреби

Відповідно до 
потреби

п. 3.1 додатку 3 до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від

05.03.2019 року №750 викласти в наступній редакції:

3 Підтримка 3.1 надання 2019- Обласна Обласний 2019 10000,0 Підвищення
малозабезпечених грошової 2021 Рада бюджет 2020 10000,0 якості
верств населення, ДОПОМОГИ 2021 10000,0 життя
які опинилися у громадянам населення.
складних області, які які
життєвих тривалий потребують
обставинах час

хворіють та 
у сім’ях 
яких
склалися (з 
незалежних 
від них 
причин)

соціального
захисту



обставини ,
внаслідок
яких вони
потребують
грошової
допомоги

Заступник голови обласної Ради І. В.Хміль


