
УКРАЇНА 
ВШНМДЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 945

23 липня 2020 р. 44 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 
17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі

змінами)

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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 ВИРІШ ИЛА:

1. Внести до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня
2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами) такі зміни:

збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на 
загальну суму 3 300 000,00 грн, в тому числі за КПКВК 3719800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів» на суму 3 300 000,00 грн;

2. Фінансування видатків, визначених пунктом 1 цього рішення, 
здійснити за рахунок вільного залишку коштів загального фонду обласного 
бюджету, який утворився станом на 1 січня 2020 року, відповідно до додатку 1.

3. Згідно з пунктом 1 внести зміни до додатків 2, 3, 5, 7 рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний 
бюджет на 2020 рік» (зі змінами) відповідно до додатків 1, 2, 3, 4 цього 
рішення.

4. У тексті та додатках слова: «Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації» замінити 
словами «Управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту фінансів
В і иницької облдержадмін і страції



5. Внести до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня
2017 року № 465 «Про Комплексну регіональну програму пільгового 
довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки» такі зміни:

5.1. У тексті та додатках слова: «Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації» замінити 
словами «Управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації» у відповідних відмінках.

6. Внести до рішення 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня 
2012 року №379 «Про нову редакцію Обласної програми «Питна вода» на 2008- 
2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання від 16 
січня 2008 року №463» (зі змінами та доповненнями) такі зміни:

6.1. У тексті та додатках слова: «Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації» замінити 
словами «Управління розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації» у відповідних відмінках.

7. Внести до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня
2018 року №715 «Про затвердження Регіональної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року» такі 
зміни:

7.1. У тексті та додатках слова: «Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації» замінити 
словами «Управління розвитку транспорту облдержадміністрації» у відповідних 
відмінках.

8. Затвердити зміни до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 
17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 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 16 квітня 2020 року № 267 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2020 рік»;

від 29 квітня 2020 року № 299 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2020 рік»;

від 07 травня 2020 року № 305 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2020 рік»;

від 18 травня 2020 року № 325 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2020 рік»;

Директор Департаменту фінансів
В і нн и цької облдержадмін істр ації



від 03 червня 2020 року № 354 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2020 рік»;

від 18 червня 2020 року № 400 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2020 рік».

9. Додатки 1-4 та пояснювальна записка до цього рішення є його 
невід’ємною частиною.

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

Голова обласної Ради ОЛІЙНИК

Директор Департаменту фінансів 
Вінницької облдержадміністрації



Пояснювальна записка
до рішення 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року 

№945 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 
скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на

2020 рік» (зі змінами)»

Цим рішенням визначено фінансування та забезпечення виконання 
заходів, передбачених Комплексною оборонно-правоохоронною програмою 
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та громад» за рахунок розподілу частини 
нерозподіленого вільного залишку коштів загального фонду обласного 
бюджету, що утворився станом на 01 січня 2020 року в сумі 3 300 000,00 грн.

Фінансове забезпечення заходів, передбачених вищезгаданою 
Програмою, здійснюється шляхом встановлення видатків споживання 
загального та видатків розвитку спеціального фонду обласного бюджету 
головному розпоряднику бюджетних коштів -  Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації за бюджетною програмою КПКВК 3719800 «Субвенція 
з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів» (за рахунок цих коштів планується придбання цепних 
стяжок з натяжними механізмами силовою нагрузкою понад 10 т. із розрахунку по 4 шт. на 
одну одиницю військової техніки військовій частині А1445 -  300 000,00 грн, придбання 
спеціальних автомобілів підрозділами Головного управління Національної поліції у  Вінницькій 
області -  2 000 000,00 грн та придбання військового майна, спеціальних засобів, паливно- 
мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних засобів для потреб оперативно- 
службової діяльності Управління Служби безпеки України у  Вінницькій області -  

1 000 000,00 грн ).

Директор Департаменту фінансів М. КОПАЧЕВСЬКИЙ



Д одаток 1
до рішення 44 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 23 липня 2020 року №  945

З М ІН И
до додатку  2 "Ф ін ан су ван н я  обласного  бю дж ету на 2020 р ік "  

від 17 грудня 2019 р оку  №  885 "П ро  обласний
до р іш ен н я 41 сесії обласн о ї Ради  7 скликанння  
бю дж ет на 2020 рік"(зі зм інами)

02100000000

Код Назва Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього за типом кредитора 463 958 324,53 244 595 184,16 219 363 140,37 117 201 039,24
200000 Внутрішнє фінансування 463 958 324,53 244 595 184,16 219 363 140,37 117 201 039,24

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 463 958 324,53 244 595 184,16 219 363 140,37 117 201 039,24

208100 На початок періоду 467 063 800,24 250 443 442,90 216 620 357,34 114 413 039,58
208200 На кінець періоду 3 105 475,71 2 848 258,74 257 216,97 212 000,34

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

0,00 -3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Всього за типом боргового зобов’язання 463 958 324,53 244 595 184,16 219 363 140,37 117 201 039,24

600000 Фінансування за активними операціями 463 958 324,53 244 595 184,16 219 363 140,37 117 201 039,24

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 463 958 324,53 244 595 184,16 219 363 140,37 117 201 039,24
602100 На початок періоду 467 063 800,24 250 443 442,90 216 620 357,34 114 413 039,58
602200 На кінець періоду 3 105 475,71 2 848 258,74 257 216,97 212 000,34

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

0,00 -3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Заступник голови обласної Ради
Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

І. Хміль
пачевськии



Д олаток 2
до ріш ення 44 сесії обласної Р ад и  7 скликання 

від 23 липня 2020 року  Лг» 945

ЗМ ІН И
до додатку 3 "Розподіл видатків обласного бюджету на 2020 р ік" до ріш ення 41 сесії обласної Ради 7 скликаними від 17 грудня 2019 року №  885 "П ро обласний бю дж ет на 2020 р ік "

(зі зм інами)
2 НИХ МИ НИМ 

(код бюджету)

Код програмної

ні і: (аг кін та 
кредитування

міс неких 
бюджетів

К.и
шкикм

к

Код
ФКІІКВ.КТ

квк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
л  ідпо і типовою відомчою/ТГЖВК.МБ / 

ТКВКБМС

Загальний ф онд Спеціальний ф онд

Р азом
Усього

видатки
споживання

з них

видатки розвитку Усього у тому числі 
бюджет розвн іку

видатки
споживання

3 ІІИХ
видатки

розвиткуоплата праці
комунальні 
поступі та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

3700000 Д е п а р т а м е н т  ф ін а н с ів  О Д А 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 300 000,00
3710000 Департамент фінансів ОДА 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 300 000,00
3718000 8000 Інш а діяльність 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 300 000,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджет)' на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 300 000,00

3719800 9800 0180

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

300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 300 000,00

В/ч Л І445 300 000,00 300 000.00 300 000,00
ГУ Національної поліції у  Вінницькій області 2 000 000,00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000,00
Управління СБУ у  Вінницькій області І 000 000,00 1 000 000.00 І 000 000,00 1 000 000,00

В сього 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 300 000,00

Заступник голови обласної Ради 1—Х м іль



Додаток З
до рішення 44 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 23 липня 2020 року № 945

ЗіМІНИ
до додатку 5 "Міжбюджетні трансферти Вінницького обласного бюджету на 2020 рік” до рішення 41 сесії 

обласної Ради 7 скликанння від 17 грудня 2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік"
(зі змінами)

<>2КЮШЮ<)00

(код бю.гжеіу) __________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн)

Код бю джету
Н азва м ісцевого бю дж ету

Адміністративно- 
тери то р іал ьн о ї одиниці

Трансферти іншим бюджетам

субвенції
загального фонду на: спеціального фонду на:

на виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

3719800 3719800
і 2 3 4

Державшім бюджет 300 000,00 3 000 000,00
Усього 300 000,00 3 000 000,00

Директор Депатаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



Додаток 4
до рішення 44 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 23 липня 2020 року №  945

ЗМ ІНИ
до додатку 7 "Розподіл витрат місцевого бю дж ету иа реалізацію  місцевих/регіональних програм у 2020 році" до ріш ення 41 сесії обласної Р ади 7

скликаними від 17 грудня 2019 року №  885 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

02І00П00000 
( код бюджеіу)

Код 
програмної 

класифікації 
вмлаткік т а 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ Код ФКВКК

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  то м у  Ч И С Л І 

бю дж ет 
розв и тку

3700(100 Д епар  там ент ф інансів  ОДА 3 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3710000 Департамент  фінансів ОДЛ 3 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету держ авном у бю джету 
на в иконання програм  соціально-економічного 
розвитку  регіонів

К ом плексна оборонно-п равоохоронної 
програм и  В ін ницько ї області на 2016- 
2020 роки "Б езпечна В інниччина - 
взаєм н а відповідальн ість  влади та 
гром ад"

3 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

М.А.Копачевський


