
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 884

17 грудня_______2019 р. 41 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), зменшити планові 
показники по доходах загального фонду обласного бюджету на 2019 рік на 
суму 42 819 410,91 грн, а саме: зменшити по коду бюджетної класифікації 
11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» -  
70 104 710,91 грн, по коду бюджетної класифікації 21010300 «Частина чистого 
прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету» -  на 400 000,00 грн, по коду 
бюджетної класифікації 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів» -  на 12 800 000,00 грн, по коду бюджетної 
класифікації 22010700 «Плата за ліцензії на право експорту, імпорту 
алкогольними напоями та тютюновими виробами» -  на 3 200,00 грн, по коду 
бюджетної класифікації 22011000 «Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими виробами» -  на 500 000,00 грн, по коду 
бюджетної класифікації 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» -  на 200 000,00 грн, 
по коду бюджетної класифікації 24030000 «Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких
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минув строк позовної давності» -  на 6 000,00 грн, по коду бюджетної 
класифікації 24060600 «Надходження коштів з рахунків виборчих фондів» -  на
1 000,00 грн, по коду бюджетної класифікації 24062000 «Кошти, отримані від 
учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про 
закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають 
поверненню учаснику - переможцю» -  на 37 000,00 грн, по коду бюджетної 
класифікації 31020000 «Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» -  на 4 500,00 грн, та збільшити 
по коду бюджетної класифікації 1 1020200 «Податок на прибуток підприємств 
та фінансових установ комунальної власності» -  на 100 000,00 грн, по коду 
бюджетної класифікації 11020500 «Податок на прибуток іноземних юридичних 
осіб» -  на 4 000 000,00 грн, по коду бюджетної класифікації 11021000 «Податок 
на прибуток приватних підприємств» -  на 34 000 000,00 грн, по коду бюджетної 
класифікації 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення» -  на 2 500 000,00 грн, по коду 
бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності» -  на 600 000,00 грн, по коду бюджетної класифікації 
24061900 «Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як 
забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не 
підлягають поверненню цим учасникам» -  на 37 000,00 грн.

1.2 Зменшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації на загальну суму 4 912 400,00 грн, в тому числі за КПКВК 
0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 61 100,00 грн, КПКВК 0611110 
«Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 
освіти» на суму 1 404 000,00 грн, КПКВК 0611120 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 
училищами)» на суму 2 337 600,00 грн, КПКВК 0611161 «Забезпечення 
діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 55 500,00 грн, КПКВК 
0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму 1 054 200,00 грн.

1.3 Зменшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації на загальну суму 23 736 731,00 грн, в тому числі за КПКВК 
0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І - II рівнів 
акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму 2 867 400,00 грн, 
КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 
на суму 10 131 257,00 грн, КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню» на суму 7 810 534,00 грн, КПКВК 0712040 
«Санаторно-курортна допомога населенню» на суму 163 700,00 грн, КПКВК 
0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування» на суму 134 800,00 грн, КПКВК 0712060 «Створення 
банків крові та її компонентів» на суму +10 100,00 грн, КПКВК 0712070
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«Екстрена та швидка медична допомога населенню» на суму 1 965 954,00 грн, 
КПКВК 0712130 «Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК)» на суму 83 408,00 грн, КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері охорони здоров'я» на суму 463 200,00 грн, КПКВК 
0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на суму 
126 578,00.

1.4 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації на загальну суму 6 342 763,00 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 895 000,00 грн, КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних 
послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на суму 3 959 971,00 грн, 
КПКВК 0813111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» на суму 81 392,00 грн, 
КПКВК 0813133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на суму 347 
000,00 грн, КПКВК 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість» на суму 100 000,00 грн, КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 959 400,00 грн.

1.5 Зменшити видатки загального фонду та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Службі у справах дітей обласної 
державної адміністрації на загальну суму 250 543,00 грн, в тому числі за 
КПКВК 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» на суму 250 543,00 грн.

1.6 Зменшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Управлінню культури і мистецтв обласної державної 
адміністрації на загальну суму 1 171 746,00 грн, в тому числі за КПКВК 
1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І - II рівнів 
акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму 279 485,00 грн, 
КПКВК 1011140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти» на суму 29 800,0 грн, КПКВК 1014020 «Фінансова 
підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних 
та циркових організацій» на суму 70 000,00 грн, КПКВК 1014030 
«Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 290 100,00 грн, КПКВК 1014040 
«Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на суму 197 623,00 грн, КПКВК 
1014050 «Забезпечення діяльності заповідників» на суму 3 800,00 грн, КПКВК 
1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва» на суму 48 200,00 грн, КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва» на суму 252 738,00 грн.
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1.7 Зменшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Управлінню фізичної культури та спорту обласної 
державної адміністрації на загальну суму 135 361,91 грн, в тому числі за 
КПКВК 1115021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю і реабілітаційних шкіл» на суму 8 000,00 грн, КПКВК 1115031 
«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл» на суму 75 986,00 грн, КПКВК 1115032 «Фінансова 
підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств» на суму 2 000,00 грн, КПКВК 1115041 «Утримання та фінансова 
підтримка спортивних споруд» на суму 21 463,00 грн, КПКВК 1115051 
«Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно- 
спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та 
спортивної роботи» на суму 3 000,00 грн, КПКВК 1115061 «Забезпечення 
діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму
1 505,00 грн, КПКВК 1 1 15062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на 
суму 23 407,91 грн.

1.8 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету Управлінню 
у справах національностей та релігій обласної державної адміністрації на 
загальну суму 67 000,00 грн, в тому числі за КПКВК 1014082 «Інші заходи в 
галузі культури і мистецтва» на суму 67 000,00 грн.

1.9 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту житлово-комунального господарства енергетики та 
інфраструктури обласної державної адміністрації на загальну суму 2 180 000,00 
грн, в тому числі за КПКВК 1217640 «Заходи з енергозбереження» на суму
2 180 000,00 грн.

1.10 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації на загальну суму 327 800,00 грн, в тому числі 
за КПКВК 2318410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» на суму 
4 900,00 грн, КПКВК 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» 
на суму 322 900,00 грн.

1.11 Зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації на загальну суму 195 066,00 грн, в 
тому числі за КПКВК 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського 
господарства» на суму 195 066,00 грн.

1.12 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на загальну суму
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6 ООО 000,00 грн, в тому числі за КПКВК 3718700 «Резервний фонд» на суму 
6 000 000,00 грн.

2. У разі невиконання обласного бюджету за доходами загального фонду, 
доручити голові обласної державної адміністрації (Скальському В.В.) своїм 
розпорядженням, за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, внести зміни до обласного бюджету на
2019 року та привести у відповідність показники дохідної та видаткової 
частини бюджету.

3. Збільшити статутний капітал комунального підприємства 
«Вінницятеплоенерго» на суму 2 500 000,00 грн. Департаменту житлово- 
комунального господарства енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації збільшити видатки загального фонду на загальну суму
2 500 000,00 грн, в тому числі за КПКВК 1217670 «Внески до статутного 
капіталу суб’єктів господарювання» на суму 2 500 000,00 грн.

4. Згідно із підпунктами 1.1-1.12, пунктом 4 внести зміни до додатків 1, 2, 
З, 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 цього рішення.

5. 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:

- від 06 вересня 2019 року № 693 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 08 жовтня 2019 року № 775 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 23 жовтня 2019 року № 832 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 21 листопада 2019 року № 905 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

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

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

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК

Директор департаменту фінансів
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Додаток 1
до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 17 грудня 2019 року № 884

ЗМІНИ

у додаток 1 "Доходи обласного бюджету на 2019 рік” до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликанння від 04 грудня 2018
року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік”

(грн.)

Код Найменування доходів Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього ут.ч.: бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження -29 504 710,91 -29 504 710,91

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості

-32 004 710,91 -32 004 710,91

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -70 104 710,91 -70 104 710,91

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати -70 104 710,91 -70 104 710,91

11020000 Податок на прибуток підприємств 38 100 000,00 38 100 000,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності

100 000,00 100 000,00

11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб 4 000 000,00 4 000 000,00

11021000 Податок на прибуток приватних підприємств 34 000 000,00 34 000 000,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 500 000,00 2 500 000,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 2 500 000,00 2 500 000,00

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення

2 500 000,00 2 500 000,00

20000000 Неподаткові надходження -13 310 200,00 -13 310 200,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності -13 200 000,00 -13 200 000,00

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) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

-400 000,00 -400 000,00

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

-400 000,00 -400 000,00

Директор Департаменту
фінансів Вінницької облдержадміністрації Копачевський М.А.



(гри-)

Код Найменування доходів Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього ут.ч.: бюджет 
розвитку

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів -12 800 000,00 -12 800 000,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності

-103 200,00 -103 200,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг -703 200,00 -703 200,00

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

-3 200,00 -3 200,00

22011000
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами

-500 000,00 -500 000,00

22011800
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

-200 000,00 -200 000,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

600 000,00 600 000,00

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

600 000,00 600 000,00

24000000 Інші неподаткові надходження -7 000,00 -7 000,00

24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

-6 000,00 -6 000,00

24060000 Інші надходження -1 000,00 -1 000,00

24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів -1 000,00 -1 000,00

24061900
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як 
забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не 
підлягають поверненню цим учасникам

37 000,00 37 000,00

24062000
Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час 
укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, 
які не підлягають поверненню учаснику -  переможцю

-37 000,00 -37 000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом ^ -4 500,00 -4 500,00

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних метал 
дорогоцінного каміння

і ] -4 500,00 -4 500,00

Всього доходів / і
1 -42 819 410,91 -42 819 410,91

З а ст у п н и к  гол ов и  о б л асн о ї Р ади М.В.Кремешок

Директор Департаменту
фінансів Вінницької облдержадміністрації Копачевський М.А.



Додаток 2
до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 17 грудня 2019 року № 884

Джерела фінансування обласного бюджету на 2019 рік
___________________________________________________ ( грн.)

Код Назва Усього Загальний ф онд

Спеціальний ф о н д

Разом у т.ч. бюджет 

розвитку

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

Всього за типом кредитора 0,00 2 994 161,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 2 994 161,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 0,00 2 994 161,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00

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

0,00 2 994 161,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00

Всього за типом боргового зо б о в ’язання 0,00 2 994 161,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 2 994 161,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ґ \
/ 0,00 2 994 161,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00

Заступник голови обласної Ради М.В.Кременюк

Директор Департаменту фінасів Вінницької облдержадміністрації



Додаток №  З 
до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 17 грудня 2019 року № 884

З М ЇН И
у додаток 3 "Розподіл видатків обласного бюджету на 2019 року" до ріш ення 36 сесії обласної Ради 7 скликанная від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бю дж ет  на 2019 рік"

(грн .)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
тмквкм

к

Код
ФКВКБ/КТ

квк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМВ / 

ТКВКБМС

Загальний ф онд Спеціальний ф онд

Р азом
Усього видатки

споживання

з них
видатки

розвитку Усього
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки

споживання

3 ІШХ

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0600000 Д епартам ент освіти і науки ОДЛ -2 544 000,00 -2 544 000,00 -577 800,00 -601 300,00 -2 368 400,00 -2 368 400,00 -2 368 400,00 -4 912 400,00

0610000 Департамент  освіти і науки ОДЛ -2 544 000,00 -2 544 000,00 -577 800,00 -601 300,00 -2 368 400,00 -2 368 400,00 -2 368 400,00 -4 912 400,00

0611000 1000 Освіта -2 544 000,00 -2 544 000,00 -577 800,00 -601 300,00 -2 368 400,00 -2 368 400,00 -2 368 400,00 -4 912 400,00

0611090 1090
0960

/070401

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

-50 500,00 -50 500,00 -46 400,00 -10 600,00 -10 600,00 -10 600,00 -61 100,00

0611110 1110
0930

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

-І 383 800,00 -1 383 800,00 -557 800,00 -499 400,00 -20 200,00 -20 200,00 -20 200,00 -1 404 000,00

0611120 1120
0941

/070601

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

-2 337 600,00 -2 337 600,00 -2 337 600,00 -2 337 600,00

0611160 1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

-1 109 700,00 -1 109 700,00 -20 000,00 -55 500,00 -1 109 700,00

0611161 1161 о т >
Забезпечення діяльності інших закладів у  сфері 
освіти

-55 500,00 -55 500,00 -55 500,00 -55 500,00

0611162 /1 6 2 ОУУО Інші програми та заходи у  сфері освіти -1 054 200,00 -1 054 200,00 -20 000,00 -1 054 200,00
Обласна цинова програма роботи з обдарованою молоддю  
па 2018-2022 роки

-1 054 200,00 ■ 1 054 200.00 -20 000.00 -1 054 200,00

0700000 Д е п а р та м е н т  охорони зд о р о в 'я  О Д Л -21 007 694,00 -21 007 694,00 -20 000,00 -2 729 037,00 -2 729 037,00 -2 729 037,00 -23 736 731,00

0710000 Департамент охорони здоров'я ОДЛ -21 007 694,00 -21 007 694,00 -20 000,00 -2 729 037,00 -2 729 037,00 -2 729 037,00 -23 736 731,00

0711000 1000 Освіта -2 867 400,00 -2 867 400,00 -2 867 400,00

0711120 1120
0941

/070601

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

-2 867 400,00 -2 867 400,00 -2 867 400,00

0712000 2000 Охорона здоров'я -18 140 294,00 -18 140 294,110 -20 000,00 -2 729 037,00 -2 729 037,00 -2 729 037,00 -20 869 331,00

0712010 2010
0731

/080101
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

-9 504 321,00 -9 504 321,00 -626 936,00 -626 936,00 -626 936,00 -10 131 257,00

0712020 2020
0732

/080201
Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

-6 675 847,0(1 -6 675 847,00 -1 134 687,00 -1 134 687,00 -1 134 687,00 -7 810 534,00

0712040 2040
0734

/080204
Санаторно-курортна допомога населенню -163 700,00 -163 700,00 -163 700,00

0712050 2050
0761

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

-134 800,00 -134 800,00 -134 800,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації Копачевський М.Л.



Код 
програмної 

класифікації 
віілатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
ТҐІКВКМ

Б

Код
ФКВКБ/КТ

квк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього видатки

споживання

3 них
видатки

розвитку
Усього

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки
споживання

з них
видат ки

розвит куоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0712060 2060
0762

/08/0208
Створення банків крові та її компонентів 10 100,00 10 100,00 10 100,00

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога 
населенню

-1 075 100,00 -1 075 100,00 -890 854,00 -890 854,00 -890 854,00 -1 965 954,00

0712130 2130
0763

/081001
Проведення належної медико-соціальної 
експертизи (МСЕК)

-83 000,00 -83 000,00 -408,00 -408,00 -408,00 -83 408,00

0712150 2150
0763

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

-513 626,00 -513 626,00 -20 000,00 -76 152,00 -76 152,00 -76 152,00 -589 778,00

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

-463 200,00 -463 200,00 -20 000,00 -463 200,00

0712151 2151
076}

/081002
« т. ч. - КЗ "Балі спеціального медичного 
постачання"

-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

0712152 2152 0763 Інш і програм и та заходи у  сфері охорони  
здоров'я

-50 -126,00 -50 426,00 -76 152,00 -76 152,00 -76 152.00 -126 578,00

0800000 Д епартам ент соціальної та молодіжної політики ОДА -6 342 763,00 -6 342 763,00 -3 071 067,00 -231 924,00 -6 342 763,00

овіоооо Департ ам ент  соціальної та молодіж ної політ ики ОДА -6 342 763,00 -6 3-12 763,00 -3 071 067,00 -231 924,00 -6 342 763,00

0813000 3000 С оціальний захист та соціальне забезпечення -6 342 763,00 -6 342 763,00 -3 071 067,00 -231 924,00 -6 342 763,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

-5 383 363,00 -5 383 363,00 -3 071 067,00 -231 924,00 -5 383 363,00

0813101 3101
1010

/090601

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

-895 000,00 -895 000,00 -895 000,00

0813105 3105 1010
Падання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

-3 959 971,00 -3 959 971,00 -2 914 675,00 -129 924,00 -3 959 971,00

0813110 3110
Заклади  і заходи з питань дітей та їх соціального 

захисту
-81 392,00 -81 392,00 -61 392,00 -81 392,00

08131 11 3111
1040

/090700

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

-81 392,00 -81 392,00 -61 392,00 -81 392,00

0813130 3130 Реалізація держ авної політики у молодіжній сфері -347 000,00 -347 000,00 -95 000,00 -102 000,00 -347 000,00

0813133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -347 000,00 -347 000,00 -95 000,00 -102 000,00 -347 000,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

0813192 3192
1030

/091209

Падання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

0813240 3240 091214 Інші заклади та заходи -959 400,00 -959 400,00 -959 400,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації г /  Копачсвський М.А.



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
тмкнкм

і;

Кол
ФКВКВ/КТ

КІЗК

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
згідно з типовою відомчою,1ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний ф онд С пеціальний ф онд

Р азом
Усього

видатки
споживання

з них
видатки

розвитку
Усього утому числі 

бюджет розвитку
видатки

споживаний

3 них
видатки

розвит куоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0813242 3242
1090

/091214
Інш і заходи у  сф ері соціальнго захист у і 
соціального забезпечення

-959 400,00 -959 400.00 -959 400,00

0900000 Служба у справах дітей ОДЛ -156 041,00 -156 041,00 -26 590,00 -94 502,00 -94 502,00 -94 502,00 -250 543,00

0910000 Служ ба у  с п р а ва х  д іт ей О ДА -156 041,00 -156 041,00 -26 590,00 -94 502,00 -94 502,00 -94 502,00 -250 543,00

0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -156 041,00 -156 041,00 -26 590,00 -94 502,00 -94 502,00 -94 502,00 -250 543,00

0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту -156 041,00 -156 041,00 -26 590,00 -94 502,00 -94 502,00 -94 502,00 -250 543,00

0913111 3111
1040

/090700

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

-156 041,00 -156 041,00 -26 590,00 -94 502,00 -94 502,00 -94 502,00 -250 543,00

1000000 У п р а в л ін н я  к у л ь ту р и  і м и с т е ц т в  ОДА -1 073 121,00 -1 073 121,00 -496 723,00 -98 625,00 -98 625,00 -98 625,00 -1 171 746,00

1010000 У правління культ ури  і  м и с т е ц т в  ОДЛ -І 073 121,00 -1 073 121,00 -496 723,00 -98 625,00 -98 625,00 -9S 625,00 -І 171 746,00

1011000 1000 Освіта -276 000,00 -276 000,00 -27 800,00 -33 285,00 -33 285,00 -33 285,00 -309 285,00

1011120 1120
0941

/070601

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

-246 200,00 -246 200,00 -33 285,00 -33 285,00 -33 285,00 -279 485,00

1011140 1140
0950

/070701
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти

-29 800,00 -29 800,00 -27 800,00 -29 800,00

1014000 4000 Культура і мистецтво -797 121,00 -797 121,00 -468 923,00 -65 340,00 -65 340,00 -65 340,00 -862 461,00

1014020 4020
0822 

/110103

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

-70 000,00 -70 000,00 -70 000,00

1014030 4030 0824
/110201

Забезпечення діяльності бібліотек -224 760,00 -224 760,00 -222 100,00 -65 340,00 -65 340,00 -65 3 4 0 ,0 0 -290 100,00

1014040 4040 0824
/110202

Забезпечення діяльності музеїв і виставок -197 623,00 -197 623,00 -197 623,00 -197 623,00

1014050 4050
0827

/110203
Забезпечення діяльності заповідників -3 800,00 -3 800,00 -1 600,00 -3 800,00

1014080 4080 0829
/110502

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

-300 938,00 -300 938,00 -47 600,00 -300 938,00

1014081 4081 0S29
/110502

Забезпечення діяльност і інш их закладів в галузі 
культ ури і м ист ецт ва

-4S 200.00 -48 200.00 -47 600,00 -48 200.00

1014082 4082 0829
/110502

Інш і заходи в галузі культ ури і мист ецт ва -252 738,00 -252 738.00 -252 738.00

1000000 У правління v справах національностей та релігій ОДА -67 000,00 -67 000,00 -67 000,00

1010000 У п р а вл ін п н  j ’ сп р а ва х  н а ц іо н а ль н о ст ей  т а р елігій  ОДЛ -67 000,00 -67 000,00 -67 000,00

1014000 4000 Культура і мистецтво -67 000,00 -67 000,00 -67 000,00

1014080 4080
0829

/110502
Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

-67 000,00 -67 000,00 -67 000,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації Коначсвський М.А.



Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

крсліггуваїшя 
місцевих 
бюджетів

Код
тиквкм

Б

Код
ФКВКК/КТ

квк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний ф онд Спеціальний ф он д

Разом
УСЬОГО

видатки
споживання

з них
видатки

розвитку Усього
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки

споживання

з них

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1014082 4082 0829
/110502

Інші заходи в галузі культури і мистецтва -67 000,00 -67 000,00 -67 000.00

1100000 Управління фізичної культури та спорту ОДА -126 830,91 -126 830,91 -13 766,00 -59 895,00 -8 531,00 -8 531,00 -8 531,00 -135 361,91

1110000 Управління ф ізичної культури та спорту ОДА -126 830,91 -126 830,91 -13 766.00 -59 895,00 -8 531,00 -8 531.00 -8 531,00 -135 361.91

1115020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та 

реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
-8 000,00 -8 000,00 -8 000,00

1115021 5021
0810

/130104
Утримання центрів фізичної культури і спорту 
осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

-8 000,00 -8 000,00 -8 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-ю нацького та резервного спорту' -69 455,00 -69 455,00 -59 125,00 -8 531,00 -8 531,00 -8 531,00 -77 986,00

1115031 5031
0810

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

-67 455,00 -67 455,00 -59 125,00 -8 531,00 -8 531,00 -8 531,00 -75 986,00

1115032 5032
0810

/130203

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств

-2 000,00 -2 000,00 -2 000,00

1115040 5040 П ідтримка і розвиток спортивної інфраструктури -21 463,00 -21 463,00 -ІЗ 766,00 -21 463,00

1115041 5041
0810

/130110
Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

-21 463,00 -21 463,00 -13 766,00 -21 463.00

1115050 5050 П ідтримка фізкультурно-спортивного руху -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00

1115051 505)
810

/130201

Фінансова підтримка регіональних 
всеукраїнських організацій фізкультурно- 
спортивної спрямованості для проведення 
навчально-тренувальної та спортивної роботи

-3 000,00 -3 000,00 -3 000,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -24 912,91 -24 912,91 -770,00 -24 912,91

1115061 5061
0810

/130115

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

-1 505,00 -1 505,00 -770,00 -І 505,00

1115062 5062
0810

/130112

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

-23 407,91 -23 407,91 -23 407,91

1200000
Д епартам ент житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури ОДА
-2 180 000,00 -2 180 000,00 2 500 000,00 2 500 000.00 2 500 000,00 320 000,00

1210000
Департамент  ж итлово-комунального господарства 

енергетики та інфраструктури ОДА
-2 180 000,00 -2 1S0 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 320 000,00

1217600 7600
Ін ш і програм и  т а  заходи, п о в 'я зан і з економ ічн ою  

д ія льн істю
-2 180 000,00 -2 180 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 320 000.00

1217640 7640
0470

/180107
Заходи з енергозбереження -2 180 000,00 -2 180 000,00 -2 180 000,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації Коначсвський М.А.



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
тпквкм

В

Код
ФКВКБ/КТ

KIÎK

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програмі! або 

напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний ф онд С пеціальний ф онд

Р а зо м
Усього видатки

споживання

3 них
видатки

розвитку
Усього утому числі 

бюджет розвитку
видатки

споживаним

3 них
видатки

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1217670 7670
0490

/180409
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

2300000
Д епартамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА
-327 800,00 -327 800,00 -327 800,00

2310000
Департ амент  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДЛ
-327 800,00 -327 800,00 -327 800,00

2318400 8400 Засоби масової інформації -327 800,00 -327 800,00 -327 800,00

2318410 8410
0830

/120000
Фінансова підтримка засобів масової інформації -4 900,00 -4 900,00 -4 900,00

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації -322 900,00 -322 900,00 -322 900,00

2400000
Д епартамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДЛ
-195 066,00 -195 066,00 -195 066,00 -195 066,00

2410000
Департамент  агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
-195 066.00 -195 066.00 -195 066,00 -195 066,00

2417100 7100
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та 

мисливство
-195 066,00 -195 066,00 -195 066,00 -195 066,00

2417110 7110
0421

/160903
Реалізація програм в галузі сільського 
господарства

-195 066,00 -195 066,00 -195 066,00 -195 066,00

3700000 Д епартам ент фінансів ОДА -6 000 000,00 -6 000 000,00

3710000 Департамент  фінансів ОДА -6 000 000,00 " \ -6 000 000,00

3718000 8000 Інша діяльність -6 000 000,00 ' \ -6 000 000,00

3718700 8700 0133 Резервний фонд -6 000 000,00
. . . . . . . . . .

-6 000 000,00

Всього -39 825 249,91 -33 825 249,91 -3 662 бЬз,00 -1 436 432,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00 -2 994 161,00 -12 819 410,91

Заступник голови обласної Ради \ І М.В.Кремешок

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



Додаток № 4 
до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 17 грудня 2019 року № 884

у додаток 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році” до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликанння від 04 грудня 2018 року
№703 ’’Про обласний бюджет на 2019 рік”

_______________________________ ____ _____ _____________________________ ______________________________________________________ __________________________________ _____________ грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванні 
я місцевих 
бюджетіві

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/
КТКВК

Назва головного розпорядника 
коштів

Найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з 

Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно 
до проектно-кошторисної 

документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0600000 Д епартам ент освіти і науки ОДА -2 368 400,00
0610000 Департамент  освіти і науки ОДА -2 368 400,00
0611000 1000 Освіта -2 368 400,00

0611090 1090
0960

/070401

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

- капітальні видатки -10 600,00

Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій -  для проведення остаточного розрахунку по 
капітальному ремонту даху).

-10 600,00

0611110 1110
0930

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

- капітальні видатки -20 200,00

ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей» на ліквідацію наслідків вибуху та пошкоджень -20 200,00

0611120 1120
0941

/070601

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

- капітальні видатки -2 337 600,00

Ілпінецькому державному аграрному коледжу на капітальний ремонт підлоги актового залу -94 000,00

Іллінецькому державному аграрному коледжу на капітальний ремонт житлового фонду студентських гуртожитків №1 та 
№2 (у  тому числі: заміна силових мереж та електромонтажні роботи, капітальний ремонт підлоги у  коридорах 
гуртожитку №1, заміна вхідних дверних блоків)

-1 258 400,00

Директор Департаменту фіннсів Вінницької облдержадміністрації Копачевський М.А.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Могилів - Подільському монтажному коледжу на виготовлення проектно - кошторисної документації по заміні віконихблоків 
навчального корпусу та ремонту спортивної зали з заміною покрівлі та на проведення заміни віконних блоків навчального 
корпусу

-985 200,00

0700000 Д епартам ент охорони здоров'я ОДА -2 729 037,00

0710000 Д еп а р т а м ен т  охорони  здоров 'я  О ДА -2 729 037,00

0712000 2000 Охорона здоров'я -2 729 037,00

0712010 2010
0731

/080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки -626 936,00

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня - придбання шприцевого насосу двохканального (1 шт.) -63 300,00

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня - придбання додаткового мережевого комутатора -3 001,00

Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні - придбання ліжок дитячих функціональних спеціальних (2 шт) -600,00

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня - капітальний ремонт мережі електропостачання від ГРЩ  до щитів ЩВ1, ЩВ2, 
ЩВЗ в приміщені головного корпусу)

-261 778,00

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня на благоустрій прилеглої територі -218 312,00

Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова - придбання обладнання для Центру планування сім'ї -63 669,00

Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.[.Пирогова - придбання обладнання для ЛОР-відділення -4  190,00

Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова - придбання медичного обладнання -12 086,00

0712020 2020
0732

/080201
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки -1 134 687,00

/<77 "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення" для придбання апарату 
ультразвукової діагностики з доплерометрісю

-2 974,00

КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 0 .1.Ющенка» - придбання комп'ютерів -1 620,00

КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 0 .1.Ющенка» - капітальний ремонт водогонів гарячого водопостачання 
в підвальних приміщеннях лікарні

-173 689,46

КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 0 .1.Ющенка» - капітальний ремонт мережі водопостачання від 
головного корпусу до приймального та диспансерного відділень

-3 510,54

Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне о б ’єднання «Фтизіатрія» - придбання комп'ютерів -2 160,00

КП«Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія»» - придбання комп'ютерів -540,00

Вінницький обласний шкірно-венерологічний диспансер - капітальний ремонт даху -25 945,00

Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня - будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання -313 646,00

КЗ «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» - придбання апарату Ш ВЛ з капрографом
/ 1

-90,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9

КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» - придбання комтотерів -540 ,00

КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» - реконструкція ортопедичного відділення для відновного лікування хворих з 
наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату -609 972,00

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога 
населенню

- капітальні видатки -890 854,00

КУ «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» - придбання спеціалізованого автомобіля

-2 000,00

КУ «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» - придбання спеціалізований санітарних автомобілв та медичного обладнання

-208 818,23

КУ «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» - закупівля санітарного транспорту на реалізацію пілотного проекту "Реформування системи екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф"

-640 000,00

КУ «Територіальне медичне об ‘єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» - придбання обладнання

-1 863,77

КУ «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» - капітальний ремонт Гайсинського відділення ЕМД

-38 172,00

0712130 2130
0763

/081001
Проведення належної медико-соціальної 
експертизи (МСЕК)

-408,00

Вінницький обласний Центр медико-соціальноїекспертизи - придбання комп 'ютерів -408,00

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

-16  152,00

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

- капітальні видатки -76 1 5 2 ,0 0

КУ «Територіальне медичне об ’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» - капітальний ремонт Ямпільського відділення ЕМД

-76 152,00

0900000 Служ ба у справах дітей ОДА -94 502,00
0910000 Служба у  справах дітей ОДА -94 502,00
0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -9 4  5 0 2 ,0 0
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту -94  5 0 2 ,0 0

0913111 3111
1040

/090700

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей

- капітальні видатки -94 502,00

КЗ «Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» для придбання 5 індукційних кондиціонерів в 
дитячі спальні, ігрову кімнату та адміністративні кабінети для обігріву в між  опалювальний період

-79 000,00

КЗ «Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» для придбання м ’яких меблів в спальні кімнати 
для дівчат та хлопців

-1 620,00

Директор Департаменту фіннсів Вінницької облдержадміністрації Копачевський М.А.
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КЗ «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» для придбання пральної машини -4 350,00

КЗ «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» для придбання поліфункціонального спортивного 
тренажеру для гімнастичної зали

-8 230,00

КЗ «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» на благоустрій території -  облаштування зони 
відпочинку для дітей, асфальтування доріжок між  основними корпусами

-67,00

КЗ «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» на капітальний ремонт в кімнаті гігієни в 
спальному корпусі

-232,00

КЗ «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» для придбання мультимедійного комплексу 
(інтерактивна дошка, проектор, кронштейн, комп ’/отер)

-3,00

КЗ «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» для придбання вхідного металевого дверного
-1 000,00

1000000 Управління культури і мистецтв О ДА -98 625,00
1010000 Управління культури і мист ецт в ОДА -98 625,00
1011000 1000 Освіта -33 285,00

1011120 1120
0941

/070601

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

- капітальні видатки -33 285,00 0,000

Вінницький коледж культури і мистецтв (утеплення фасаду) -33035,000

Вінницькому коледо/су культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича на придбання електроплит -10,000
иит щ ькиму киянижу культури 1 мистецтв їм. і і̂. /ц. лчишпОвичи Ни нуииишшл илп ьтуии льукилишьу, килш юшчуниі ти

-240,000
1014000 4000 Культура і мистецтво -65 340,00

1014030 4030
0824

/110201 Забезпечення діяльності бібліотек
- капітальні видатки -65 340,00

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А. Тімірязсва (капітальний ремонт частини системи опалення ) -2 140,00

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А. Тімірязсва (поповнення бібліотечного фонду та передплата 
періодичних видань)

-60 200,00

Вінницька обласна бібліотека для юнацтва (поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань) -3 000,00

Л
Директор Департаменту фіннсів Вінницької облдержадміністрації п .  .___ Копачевський М.А
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1100000 У правління ф ізичної культури та спорту О ДА -8 531,00
1110000 Управління фізичної культури та спорту ОДА -8 531,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -8 531,00

1115031 5031
0810

/130107

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

- капітальні видатки -8 531,00

Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерви з 
веслування імені Ю лії Рябчииської для придбання легкового автомобіля

-І  000,00

Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерва з веслування імені 
Ю лії Рябчииської для придбання весла байдарочпого Braca - sport - 4 шт

-1 550,00

Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з хокею на траві «Олімпія» для придбання комп'ютерної техніки та пральної машини

- і  455,00

Капітальні видатки Комунальному закладу «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з хокею на траві «Олімпія» для придбання комп'ютера та принтеру

-4 526,00

1200000
Д епартам ент ж итлово-комунального господарства  

енергетики та інфраструктури ОДА
2 500 000,00

1210000
Департамент ж итлово-комунального господарства енергетики 

та інфраструктури ОДА
2 500 000,00

1216070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово- 
комунальні послуги

- капітальні видатки 2 500 000,00

2400000
Д епартам ент агропромислового розвитку, екології та  

природних ресурсів ОДА
-195 066,00

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
-195 066,00

2417100 7100
Сільське і лісове господарство, рибне господарство 

та мисливство
-195 066,00

2417110 7110
0421

/160903
Програми в галузі сільського господарства/? \  капітальні видатки -195 066,00

Всього / \ .. -2 994 161,000

Заступник голови обласної Ради М .В.Кременюк

Директор Департаменту фіннсів Вінницької облдержадміністрації Копачевський М.А.



Додаток №5 
до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 17 грудня 2019 року № 884

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

( гр»  )

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця,найменування 

бюджетної програми/підпрограми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
програму

Усього Загальний фонд

С пец іал ьн и й  ф онд

усього
у то м у  чи сл і 

бю дж ет 
ро зв и тку

0610000 Департамент освіти і науки ОДЛ -502 300,000 -502 300,000

0611000 1000 О світа -502 300,000 -502 300,000

0611160 1 160 0990 Інш і програм и, закл ади  та  заходи у сфері освіти -502 300,000 -502 300,000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у  сфері освіти
Обласна цільова програма роботи з 
обдарованою молоддю на 2018 - 2022 роки

-502 300,000 -502 300.000

0700000 Департамент охорони здоров'я ОДА -126 578,00 -50 426,00 -76 152,00 -76 152,00

0710000 Департамент охорони здоров'я ОДА -126 578,00 -50 426,00 -76 152,00 -76 152,00

0712000 2000 Охорона здоров'я -126 578,00 -50 426,00 -76 152,00 -76 152,00

0712150 2150 0763
Інші проірами, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

-126 578,00 -50 426,00 -76 152,00 -76 152,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
Обласна програма «М айбуїнс Вінниччини в 
збереженні здоров'я іромадян» на 2016-2020 
роки

-6 326,00 -6 326,00

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

Обласна ироірама «Розвиток системи 
скстрснної медичної допомоги Вінницької 
області до 2020 року»

-120 252,00 -44 100,00 -76 152,00 -76 152,00

0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДЛ -955 300,00 -955 300,00

0810000
Департамент соціальної та молодіж ної 

політ икиВ інницької ОДА
-955 300,00 -955 300,00

0813000 3000 С оціальний захист т а  соціальне забезпечення -955 300,00 -955 300,00

0813130 3130 Р еалізац ія держ авної політики у молодіжній сфері -150 000,00 -150 000,00

0813133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
Обласна цільова соціальна програма 
національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді на 2017-2020 роки

-150 000,00 -150 000,00

0813190 3190 С оціальний захист ветеранів  війни т а  праці -100 000,00 -100 000,00

0813192 3192
1030

/091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких мас соціальну 

спрямованість

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 
2019-2021 роки

-100 000,00 -100 000,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації Копачевськнґі М.Л.



Кол 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Т11КВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця,найменування 

бюджетної програми/підпрограми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
програму

Усього Загальний фонд

С пец іальний  ф онд

усього
у том у  числі 

бю дж ет 
розв и тку

0813240 3240 Інш і заклади  та заходи -705 300,00 -705 300,00

0813242 3242
1090

/091214
Інші заходи у сфері соціальнго захисту і соціального 

забезпечення

Обласна комплексна цільова програма 
підтримки учасників аититерористичної 
операції/ операції обеднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників аититерористичної операції/ 
операції об’єднаних сил на 2016 - 2021 роки

-668 100,00 -668 100,00

0813242 3242
1090

/091214
Інші заходи у сфері соціальнго захисту і соціального 

забезпечення

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 
2019-2021 роки

-37 200,00 -37 200,00

1000000 Управління культури і мистецтв ОДА -322 738,00 -322 738,00

1010000 Управління культури і мист ецтв ОДЛ -322 738,00 -322 738,00

1014020 4020 0822
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 

колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій П роірама розвитку культури Вінницької 
області на 2018-2022 роки

-70 000,00 -70 000,00

1014082 4082
0829 

/1 10502
Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програми розвитку культури Вінницької 

області на 2018-2022 роки
-252 738,00 -252 738,00

1010000 Управління у справах національностей та релігій ОДЛ -67 000,00 -67 000,00

1014000 Управління у  справах національностей та релігій ОДЛ -67 000,00 -67 000,00

1014080 4080 0829 Інші заклад» та заходи в галузі культури і мистецтва -67 000,00 -67 000,00

1014082 4082
0829

/110502
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма підтримки діяльності національно- 
культурних товариств області та 
забезпечення міжконфесійної злагоди і 
духовно-морального розвитку на 2016-2020 
роки

-67 000,00 -67 000,00

1200000
Департамент житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури ОДА
-2 180 000,00 -2 180 000,00

1210000
Департамент  ж итлово-комунального господарства 

енергетики та інфраструктури ОДЛ
-2 180 000,00 -2 180 000,00

1217600 7600 Ін ш і п р о гр а м и  т а  заходи , п о в ’язан і з е к о н о м іч н о ю  
д ія л ь н іс т ю

-2 180 000,00 -2 180 000,00

1217640 7640
0470

/180107
Заходи з енергозбереження

Проірама енергозбереження для населення та 
об ’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015- 
2019 роки

-І 100 000,00 -1 100 000,00

Програма підвищення енсргосфсктивності та 
зменшення споживання енергоресурсів у 
Вінницькій області на 2017-2022 роки

-І 080 000,00 -1 080 000,00

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника місцевого 
бюджет)'/ відповідального виконавця,найменування 

бюджетної програми/підпрограми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
програму

Усього Загальний фонд

С пец іальний  ф он д

усього
у то м у  числі 

бю дж ет 
р о зв и т к у

1100000 Управління фізичної культури та спорту ОДА -3 000,00 -3 000,00

1110000 Управління фізичної культури та спорту ОДЛ -3 000,00 -3 000,00

1115000 5000 Ф ізична культура і спорт -3 000,00 -3 000,00

1115050 5050 П ідтрим ка ф ізкультурно-спортивного руху -3 000,00 -3 000,00

1115051 5051
0810/
130201

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 
проведення навчально-тренувальної та спортивної 
роботи

Цільова соціальна програма розвитку 
фізичної культури і спорту у Вінницькій 

області на 2016-2020роки
-3 000,00 -3 000,00

1115060 5060 Інш і заходи з розвитку ф ізичної культури  т а  спорту

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

-23 407,91 -23 407,91

2300000
Департамент ін< юрмаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА
-327 800,00 -327 800,00

2310000
Департамент  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДЛ
-327 800,00 -327 800,00

2318410 8410 0830 Фнансова підтримка засобів масової інформації
Регіональна програма сприяння інформаційного 
простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2019-2021 роки

-4 900,00 -4 900,00

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Обласна цільова соціальна програма національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 
-  2020 роки

-322 900,00 -322 900,00

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
-195 066,00 -195 066,00 -195 066,00

2410000
Департамент  агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДЛ
-195 066,00 -195 066,00 -195 066,00

2417100 7100 С іл ь с ь к е , л іс о в е , ри б н е  го сп о д ар ство  т а  м и с л и в с т в о .. -195 066,00 -195 066,00 -195 066,00

2417110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
Обласна Проірама розвії 
селянських, фермерськії 
кооперативного руху на 
на 2016-2020 роки |

гку особистих 
. господарств,
:слі та дорадниці ва

-195 066,00 -195 066,00 -195 066,00

Заступник голови обласної Ради М.В. Кремешок

Директор Департаменту фінансів Вінннцької облдержадміністрації Копачевський М.Л.



Пояснювальна записка
до рішення сесії обласної Ради 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)

У рішенні зменшується дохідна та видаткова частина обласного бюджету 
на 42 819 410,91 грн між головними розпорядниками коштів обласного 
бюджету.

Департамент освіти і науки ОДА

Зменшення видатків загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації на загальну суму 4 912 400,00 грн, а саме:
- за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» з них: за видатками споживання 
на 50 500,00 грн, в тому числі видатки на комунальні послуги та енергоносії -  
на 46 400,00 грн, та видатки бюджету розвитку -  на 10 600,00 грн (За об'єктом
-  Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій -  для 
проведення остаточного розрахунку по капітальному ремонту даху).

- за КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти» з них: за видатками споживання на
1 383 800,0 грн (видатки на оплату праці -  на 557 800,00 грн та видатки на 
розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги -  на 499 400,00 грн) та 
видатки бюджету розвитку -  на 20 200,00 грн (За о б ’єктом - ДНЗ «Барський 
професійний будівельний ліцей» на ліквідацію наслідків вибуху та 
пошкоджень);

- за КПКВК 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» за видатками 
бюджету розвитку на суму 2 337 600,00 грн (За о б ’єктами: Іллінецькому 
державному аграрному коледжу на капітальний ремонт підлоги актового залу
-  94 000,00 грн, на капітальний ремонт э/ситлового фонду студентських 
гуртооіситків NqI та №2 ( у  тому числі: заміна силових мереж  та 
електромонтажні роботи, капітальний ремонт підлоги у  коридорах 
гуртожитку №1, заміна вхідних дверних блоків)- 1 258 400,00 грн, Могилів - 
Подільському монтажному коледоісу на виготовлення проектно - кошторисної 
документації по заміні віконних блоків навчального корпусу та ремонту 
спортивної зали з заміною покрівлі та на проведення заміни віконних блоків 
навчального корпусу -  985 200,00 грн);

- за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти» за видатками споживання на 55 500,00 грн, в тому числі видатки на 
розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги -  на 55 500,00 грн;
Директор департаменту фінансів /у
Вінницької облдержадміністрації У  Копачевський М.А.



- за КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» за 
видатками споживання на 1 054 200,00 грн, в тому числі видатки на заробітну 
плату - на 20 000,00 грн.

Департаменту охорони здоров’я ОДА

Зменшення видатків загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації на загальну суму 23 736 731,00 грн, а саме:

- за КПКВК 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І -
II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» за видатками 
споживання загального фонду на 2 867 400,00 грн;

- за КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» на 10 131 257,00 грн, в тому числі видатки споживання загального 
фонду - 9 504 321,00 грн, видатки бюджету розвитку спеціального фонду - 
626 936,00 грн (КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР» 
придбання шприцевого насосу двохканального (1 шт.) - 63 300,00 грн, 
мережевий комутатор -  3 001,00 грн; ліжка дитячі функціональні спеціальні -
600,00 грн; капітальний ремонт мережі електропостачання від ГРЩ до щитів 
ЩВ1, ЩВ2, ЩВЗ в приміщені головного корпусу -  261 778,00 грн; благоустрій 
іншої частини прилеглої території: біля головного корпусу та 
консультативної поліклініки -  218 312,00 грн; КНП «Вінницька обласна 
клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова придбання обладнання для Центру планування 
сім ’ї -  63 669,00 грн; придбання обладнання для ЛОР-відділення 4 190,00 грн; 
придбання медичного обладнання -  12 086,00 грн);

- за КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню» на 7 810 534,00 грн, в тому числі видатки споживання загального 
фонду -  6 675 847,00 грн, видатки бюджету розвитку спеціального фонду -  
1 134 687,00 грн (КНП «Вінницький обласний спеціалізований клінічний 
диспансер радіаційного захисту населення ВОР» придбання апарату 
ультразвукової діагностики з доплерометрією -  2 974,00 грн, КНП «Вінницька 
обласна психоневрологічна лікарня ім. О. І. Ющенка ВОР» - придбання 
комп’ютерів 1 620,00 грн, капітальний ремонт водогонів гарячого 
водопостачання в підвальні приміщення лікарні 173 689,46 грн, капітальний 
ремонт мережі водопостачання від головного корпусу до приймального та 
диспансерного відділення -  3 510, 54 грн, КНП «Вінницьке обласне 
спеціалізоване ТМО «Фтизіатрія» ВОР» - придбання комп’ютерів 2 160,00 грн, 
КП «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» - придбання 
комп’ютерів - 540,00 грн., КНП «Вінницький обласний шкірно-венерологічний 
центр ВОР» - капітальний ремонт даху 25 945,00 грн, КНГ1 «Хмільницька 
обласна фізіотерапевтична лікарня ВОР» - будівництво свердловини для 
господарсько-питного водопостачання 313 646,00 грн, КНП «Вінницька 
обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня ВОР» - придбання апарату ШВЛ з 
капрографом -  90,00 грн, КНП «Жмеринська лікарня відновного лікування 
ВОР» - придбання комп’ютерів 540,00 грн, реконструкція ортопедичного
Директор департаменту фінансів п
Вінницької облдержадміністрації у  Копачевський М.А.



відділення для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань 
опорно-рухового апарату 609 972,00 гри);

- за КПКВК 0712040 «Санаторно-курортна допомога населенню» за 
видатками споживання загального фонду на 163 700,00 грн;

КПКВК 0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» за видатками споживання загального 
фонду на 134 800,00 грн;

- за КПКВК 0712060 «Створення банків крові та її компонентів» за 
видатками споживання загального фонду на +10 100,00 грн;

- за КПКВК 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню» на 
1 965 954,00 грн, в тому числі видатки споживання загального фонду - 
1 075 100,00 грн, видатки бюджету розвитку спеціального фонду -  890 854,00 
грн (КУ «Територіальне медичне о б ’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицина катастроф»» - придбання 
спеціалізованого автомобіля 2 000,00 грн, придбання спеціалізованих 
санітарних автомобілів та медичного обладнання 208 818,23 грн, придбання 
обладнання 1 863,77 грн, на закупівлю санітарного транспорту та реалізацію 
пілотного проекту «Реформування системи екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» 640 000,00 грн, капітальний ремонт Гайсинського 
відділення ЕМД - 38 172,00 грн;.

- за КПКВК 0712130 «Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК)» на 83 408,00 грн, в тому числі видатки споживання -  83 000,00 грн, 
видатки бюджету розвитку -  408,00 грн (Вінницькому обласному Центру 
медико-соціальної експертизи - придбання комп ’ютерів -  408,00 грн);

- за КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров'я» на 463 200,00 грн, в тому числі видатки споживання 
загального фонду - 463 200,00 грн, з них видатки на розрахунки за спожиті 
енергоносії і комунальні послуги -  20 000,00 грн;

- за КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на 
126 578,00 грн, в тому числі видатки споживання -  50 426,00 грн, видатки 
бюджету розвитку -76 152,00 грн (КУ «Територіальне медичне о б ’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф»» - капітальний ремонт Ямпільського відділення ЕМД -  76 152,00 
грн).

Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

Зменшення видатків загального фонду обласного бюджету Департаменту 
соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації на загальну 
суму 6 342 763,00 грн, а саме:

- КПКВК 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та

Директор департаменту фінансів
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розумового розвитку» за видатками споживання на 895 000,00 грн 
(Ладижинському будинку-інтернату);

- КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю 
та дітям з інвалідністю» за видатками споживання на 3 959 971,00 грн, в тому 
числі видатки на заробітну плату - на 2 914 675,00 грн, а також комунальні 
послуги та енергоносії -  на 129 924,00 грн (Обласному центру комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю в наслідок інтелектуальних порушень);

- КПКВК 0813111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» за 
видатками споживання на 81 392,00 грн, в тому числі видатки на заробітну 
плату - на 61 392,00 грн;

- КПКВК 0813133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» за 
видатками споживання на 347 000,00 грн, в тому числі видатки на заробітну 
плату - на 95 000,00 грн, а також на комунальні послуги та енергоносії -  на 
102 000,00 грн;

- КПКВК 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість» за видатками споживання на 100 000,00 грн;

- КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» за видатками споживання на 959 400,00 грн.

Служба у справах дітей

Зменшення видатків загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Служби у справах дітей обласної державної адміністрації 
на загальну суму 250 543,00 грн, за КПКВК 0813111 «Утримання закладів, що 
надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей» за видатками споживання на 156 041,00 грн, в тому числі 
видатки на комунальні послуги та енергоносії - на 26 590,00 грн, за видатками 
бюджету розвитку спеціального фонду на суму 94 502,00 грн (За о б ’єктами: КЗ 
«Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» для 
придбання 5 індукційних кондиціонерів в дитячі спальні, ігрову кімнату та 
адміністративні кабінети для обігріву в міжопалю вальний період -  
79 000,00 грн, для придбання м ’яких меблів в спальні кімнати для дівчат та 
хлопців -  1 620,00 грн, КЗ «Вінницький обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей» для придбання пральної машини -  4 350,00 грн, для 
придбання поліфункціонального спортивного тренажеру для гімнастичної зали
-  8 230,00 грн, на благоустрій території -  облаштування зони відпочинку для 
дітей, асфальтування доріжок між основними корпусами — 67,00 грн, на 
капітальний ремонт в кімнаті гігієни в спальному корпусі -  232,00 грн, для 
придбання мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка, проектор, 
кронштейн, комп’ютер)- 3,00 грн, для придбання вхідного металевого 
дверного блоку -  1 000,00 грн).

Директор департаменту фінансів
В і н н и ць кої облдержадм і ністрації



Управління культури і мистецтв ОДА

Зменшення видатків загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Управлінню культури і мистецтв обласної державної 
адміністрації на загальну суму 1 171 746,00 грн, а саме:

- за КПКВК 1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
І - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на загальну 
суму 279 485,00 грн, з них: за видатками споживання загального фонду на суму 
246 200,00 грн та за видатками розвитку бюджету розвитку спеціального фонду 
на суму 33 285,00 грн (.Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М. Д. 
Леонтовича (утеплення фасаду -  33 035,00 грн, на придбання електроплит -
10.00 грн, на придбання для студії звукозапису, комп'ютерної та оргтехніки -
240.00 гр);

- за КПКВК 1011140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти» за видатками споживання загального фонду 
на суму 29 800,00 грн;

- за КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» за 
видатками споживання загального фонду на 70 000,00 грн;

- за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на загальну 
суму 290 100,00 грн, з них: за видатками споживання загального фонду на суму 
224 760,00 грн, в тому числі видатки на розрахунки за спожиті енергоносії і 
комунальні послуги на 222 100,00 грн та за видатками розвитку бюджету 
розвитку спеціального фонду на 65 340,00 грн (Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва - капітальний ремонт частини системи 
опалення -  2 140,00 грн, поповнення бібліотечного фонду та передплата 
періодичних видань -  60 200,00 грн, поповнення бібліотечного фонду та 
передплата періодичних видань -  3 000,00 грн);

- за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» за 
видатками споживання загального фонду на 197 623,00 грн, в тому числі 
видатки на розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги на 
197 623,00 грн;

- за КПКВК 1014050 «Забезпечення діяльності заповідників» за видатками 
споживання загального фонду на 3 800,00 грн, в тому числі видатки на 
розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги -  на 1 600,00 грн;

- за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва» за видатками споживання загального фонду на 
48 200,00 грн, в тому числі на розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні 
послуги -  на 47 600,00 грн;

- за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» за 
видатками споживання загального фонду на 252 738,00 грн.

Директор департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації



Управління фізичної культури та спорту ОДА

Зменшення видатків загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Управлінню фізичної культури та спорту обласної 
державної адміністрації на загальну суму 135 361,91 грн, а саме:

- за КПКВК 1115021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб
з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» за видатками споживання загального 
фонду на 8 000,00 грн;

- за КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на загальну суму 75 986,00 
грн, з них: за видатками споживання загального фонду на 67 455,0 грн, в тому 
числі видатки на розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги на 
59 125,00 грн, та за видатками розвитку бюджету розвитку спеціального фонду 
на 8 531,00 грн (.Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна 
спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерва з веслування імені 
Ю лії Рябчинської для придбання легкового автомобіля -  1 000,00 грн, для 
придбання весла байдарочного Braca - sport - 4 шт -  1 550,00 грн, капітальні 
видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо- 
юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві «Олімпія» 
для придбання комп'ютерної техніки та пральної машини -  1 455,00 грн, для 
придбання комп'ютера та принтеру -  4 526,00 грн);

- за КПКВК 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних товариств» за видатками споживання загального 
фонду на 2 000,00 грн;

- за КПКВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд» за видатками споживання загального фонду на 21 463,00 грн, в тому 
числі видатки на заробітну плату на 13 766,00 грн;

- за КПКВК 1115051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально- 
тренувальної та спортивної роботи» за видатками споживання загального 
фонду на 3 000,00 грн;

- за КПКВК 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно- 
масових заходів серед населення регіону» за видатками споживання загального 
фонду на 1 505,00 грн, в тому числі видатки на розрахунки за спожиті 
енергоносії і комунальні послуги на 770,00 грн;

- за КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» за видатками 
споживання загального фонду на 23 407,91 грн.

Управління у справах національностей та релігій ОДА

Зменшення видатків загального фонду обласного бюджету Управлінню у 
справах національностей та релігій обласної державної адміністрації на

Директор департаменту фінансів
В і н н и ць кої облдержадм і н і страції



загальну суму 67 000,00 грн, в тому числі за КПКВК 1014082 «Інші заходи в 
галузі культури і мистецтва» на суму 67 000,00 грн.

Департамент житлово-комунального господарства енергетики та
інфраструктури

Зменшення видатків загального фонду обласного бюджету Департаменту 
житлово-комунального господарства енергетики та інфраструктури обласної 
державної адміністрації на загальну суму 2 180 000,00 грн, в тому числі за 
КПКВК 1217640 «Заходи з енергозбереження» на суму 2 180 000,00 грн.

Збільшення статутного капіталу комунального підприємства 
«Вінницятеплоенерго» на суму 2 500 000,00 грн. Департаменту житлово- 
комунального господарства енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду на 
загальну суму 2 500 000,00 грн, в тому числі за КПКВК 1217670 «Внески до 
статутного капіталу суб'єктів господарювання» на суму 2 500 000,00 грн.

Зменшення видатків загального фонду обласного бюджету Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації на загальну суму 327 800,00 грн, в тому числі за КПКВК 2318410 
«Фінансова підтримка засобів масової інформації» на суму 4 900,00 грн, 
КПКВК 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» на суму 
322 900,00 грн.

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів ОДА

Зменшення видатків бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації на загальну суму 195 066,00 грн, в 
тому числі за КПКВК 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського 
господарства» на суму 195 066,00 грн.

Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації на загальну суму 6 000 000,00 грн, в 
тому числі за КПКВК 3718700 «Резервний фонд» на суму 6 000 000,00 грн.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА

Департамент фінансів ОДА

Директор Департаменту фінансів М.А.КОПАЧЕВСЬКИИ

Директор департаменту фінансів
В і н н и цької облдержадм і н і страції Копачевський М.А.


