
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 20.9

12 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення з сесії обласної Ради 8 скликання від 
24 грудня 2020 року № 19 «Про обласниіі бюджет на 2021 рік» (зі

змінами)

Відповідно до пунктів 17-18 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статеіі 72, 78 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновки 
постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Розподілити залишки коштів загального фонду обласного бюджету та 
бюджету розвитку спеціального фонду, які склалися станом на 01 січня 2021 
року, а саме унести до рішення З сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня
2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1 Збільшити видатки загального та видатки бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації на загальну суму 21 224 354,40 гри, в тому 
числі за програмою 0611062 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку» - на 2 089 968,40 грн, за програмою 
0611063 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами 
загальної середньої освіти» на 2 149 500,00 грн, за програмою 0611065 
«Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для 
дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку» на 1 778 000,00 грн, за програмою 0611094 
«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 
іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією 
(крім залишку коштів, п;о мають цільове призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» на 
7 955 230,00 грн, за програмою 0611104 «Підготовка кадрів закладами фахової



передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 
залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» на 
7 251 656,00 грн.

1.2 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на загальну 
суму 1 225 000,00 грн, зокрема за програмою 3719800 «Субвенція з місцевого 
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів» - на 1 225 000,00 грн;

2. У межах загального обсягу обласного бюджету здійснити перерозподіл 
бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів, а 
саме:

2.1 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної 
адміністрації на загальну суму З 000 000,00 грн, зокрема за програмою 0712152 
«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - на З 000 000,00 грн;

2.2 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 817 226,00 грн, зокрема за програмою 3719770 
«Інші субвенції з місцевого бюджету» - на 817 226,00 грн;

2.3 Перерозподілити видатки загального та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації в межах встановлених бюджетних 
призначень, збільшити: за програмою 0611025 «Надання загальної середньої 
освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 
потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» - на
2 241 771,00 грн, за програмою 0611091 «Підготовка кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за 
рахунок коштів місцевого бюджету» - на 17 171 800,00 грн, за програмою 
0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - на 500 000,00 грн, за 
програмою 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту» - на 1 000 000,00 грн, за програмою 0615031 
«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл» - на 1 803 963,79 грн, за програмою 0615042 «Фінансова 
підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням 
фізкультурно-спортивної спрямованості» - на суму 150 000,00 грн та 
зменшити: за програмою 0611021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» - на суму 57 610,00 грн, за програмою 
0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей,які потребують корекції фізичного та/або розумового



розвитку» - на суму 335 428,00 грн, за програмою 0611023 «Надання загальної 
середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» - 
701 763,00 грн, за програмою 0611070 «Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - на 
суму 279 400,00 грн, за програмою 0611101 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - на суму
16 131 970,00 грн, за програмою 0611120 «Підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» - на суму 
494 600,00 грн, за програмою 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти» - на суму 24 800,00 грн, за програмою 0611142 «Інші програми 
та заходи у сфері освіти» - на суму 310 000,00 грн, за програмою 0614020 
«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, 
концертних та циркових організацій» - на суму 1 061 000,00 грн, за програмою 
0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - на суму 700 000,00 грн, за 
програмою 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - на суму 
1 220 000,00 грн, 3^ програмою 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - на 
суму 626 000,00 грн, за програмою 0614081 «Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і мистецтва» - на суму 110 000,00 грн, за програмою 
0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» - на суму 
814 963,79 грн;

2.4 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації на загальну суму 767 226,00 грн, зокрема за програмою 0813242 
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - на 
767 226,00 грн;

2.5 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту інформаційної діяльності обласної державної адміністрації на 
загальну суму 50 000,00 грн, зокрема за програмою 2318420 «Інші заходи у 
сфері засобів масової інформації» - на 50 000,00 грн;

2.6 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на загальну суму 
3 000 000,00 грн, зокрема за програмою 3718710 «Резервний фонд» - на 
З 000 000,00 грн;

3. Зарахувати до доходів обласного бюджету міжбюджетні трансферти з 
державного бюджету та встановити відповідні бюджетні призначення головним 
розпорядникам коштів обласного бюджету, а саме:

3.1 Зарахувати до доходів загального фонду обласного бюджету 
міжбюджетний трансферт на загальну суму З 024 800,00 грн, зокрема за кодом 
41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на



проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів») - на З 024 800,00 грн.

3.2 Встановити бюджетні призначення за видатками загального фонду 
обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної адміністрації у 
сумі З 024 800,00 грн, зокрема за програмою 3719620 «Субвенція з місцевого 
бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - на 
З 024 800,00 грн.

4. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.1, 1.2 цього рішення, 
здійснити за рахунок вільного залишку коштів загального та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету, який утворився станом на 01 січня
2021 року, відповідно до додатка 2 цього рішення. Фінансування видатків, 
визначених підпунктом 2.1, 2.2, 2.3 цього рішення, здійснити за рахунок 
перерозподілу видатків між головними розпорядниками коштів у межах 
загального обсягу обласного бюджету відповідно до додатків 2, З, 4, 5, 6 цього 
рішення. Фінансування видатків визначених у пункті 3.2 здійснити за рахунок 
міжбюджетного трансферту визначеного у пункті 3.1, відповідно до додатків 1, 
3,4.

5. Згідно з підпунктами 1.1, 1.2, 2.1 - 2.6 та 3.1, 3.2 унести зміни до 
додатків 1, 2, З, 5, 6, 7 рішення З сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 
2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами) відповідно до 
додатків 1, 2, З, 4, 5, 6 цього рішення.

6. Затвердити розпорядження Голови обласної державної адміністрації, 
погоджені в міжсесійний період постійною комісією з питань економіки, 
фінансів та бюджету:

- від 09 червня 2021 року № 479 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік».

- від 06 липня 2021 року № 538 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік».

- від 13 липня 2021 року 548 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік».

- від 02 серпня 2021 року № 578 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік».

- від 11 серпня 2021 року № 602 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік».

7. Контроль за виконанням цього рішшня покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань економіки, ф/ірнсів бюджету (Г. Якубович).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Пояснювальна записка
до рішення сесії обласної Ради нро внесення змін до рішення З сесії 

обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про 
обласний бюджет на 2021 рік»

(зі змінами)
Рішення підготовлено для забезпечення здійснення низки необхідних 

видатків.

Розподіляються залишки коштів загального фонду обласного 
бюджету, які склалися станом на 01 січня 2021 року в загальній сумі 
22 224 354,40 грн, з них:

- вільний залишок коштів загального фонду -  1 000 000,00 грн;
- вільний залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам -  21 224 354,40 грн;
Розподіляються залишки коштів спеціального фонду обласного 

бюджету, які склалися станом на 01 січня 2021 року в загальній сумі 
225 000,00 грн, з них:

- вільний залишок коштів бюджету розвитку спеціального фонду -  
225 000,00 грн.

1. Розподіл вільних залишків, який склався па 01 січня 2021 року, а 
саме:

1.1 Д еп ар там ен т гум ан ітарн ої п олітики  обл асн ої держ авн ої 
адм іністрації:

Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту гуманітарної політики обласної 
державної адміністрації на загальну суму 21 224 354,40 грн, в тому числі:

за програмою 0611062 «Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують 
корекції фізичного та/або розумового розвитку» - на 2 089 968,40 грн, в тому 
числі за видатками споживання загального фонду -  154 355,00 грн (на 
оплату інших послуг з встановлення пожежної сигналізації та заміні 
димохідних труб), за видатками бюджету розвитку спеціального фонду -  
1 935 613,40 грн. (Іванівській спеціальній школі для встановлення пожежної 
сигналізації в рамках капітального ремонту спально-навчального корпусу та 
встановлення водонапірної вежі в рамках капітального ремонту та 
ремонтно-реставраційних робіт та внутрішнім приміщенням пам ’ятки 
архітектури -  1 435 613,40 грн, Піщанській спеціальній загальноосвітній 
школі-інтернаш для монтажу систем пожежної сигналізації та 
пожежного спостереження в рамках капітального ремонту навчального 
корпусу -  500 000,00 грн);

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації М.КОПАЧЕВСЬКИИ

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради / О  ’ Л. РОМАНОВА



за програмою 0611063 «Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» на 2 149 500,00 грн, 
в тому числі за видатками споживання загального фонду -  149 500,00 грн (на 
оплату з поточного ремонту теплотраси заміни батарей в їдальні), за 
видатками бюджету розвитку спеціального фонду -  2 000 000,00 грн 
(Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді для 
капітального ремонту медичного блоку -  800 000,00 грн, Капітальний 
ремонт харчоблоку та їдальні Тульчинської загальноосвітньої школи /- /// 
ступенів — ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької 
обласної Ради -  1 200 000,00 грн);

за програмою 0611065 «Надання загальної середньої освіти навчально- 
реабілітаціііними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, 
зумовленими складними порушеннями розвитку» на 1 778 000,00 грн, в тому 
числі за видатками споживання загального фонду -  150 000,00 грн (на оплату
з заміни димохідної труби), за видатками бюджету розвитку спеціального 
фонду -  1 628 000,00 грн (Вінницькому навчально-реабілітаційному центру 
«Гніздечко» для капітального ремонту приміщень з перепланування під 
класну кімнату, влаштування пожежної сигналізації з виготовленням ПКД 
та встановлення спліт-системи на холодильне обладнання харчоблоку — 
848 000,00 грн, Дашівському навчально-реабілітаційному центру для 
капітального ремонту навчального корпусу з влаштуванням внутрішніх 
туалетів, пандусу -  780 000,00 грн);

за програмою 0611094 «Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, іцо мають 
цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
України у попередньому бюджетному періоді)» на 7 955 230,00 грн, в тому 
числі за видатками споживання загального фонду -  6 688 530,00 грн (на 
оплату заробітної плати, оплату інших послуг з встановлення пожежної 
сигналізації, перезарядки вогнегасників), за видатками бюджету розвитку 
спеціального фонду -  1 266 700,00 грн (Вінницькому вищому професійному 
училищу сфери послуг для виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт опалювальної системи -  
100 000,00 грн, Вінницькому міжрегіональному вищому професійному 
училищу для обладнання системи протипожежного захисту будівель 
навчального корпусу та гуртожитку та встановлення лічильників обліку 
теплової енергії -  600 000, 00 грн, Центру професійно-технічної освіти №1 
для придбання протипожежних дверей -  26 700,00 грн, Комаргородському 
вищому професійному училищу для завершення реконструкції системи 
опалення громадсько-побутового корпусу -  200 000,00 грн, Козятинському 
міжрегіональному вищому професійному училищу залізничного транспорту
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для облаштування системи протипожежного захисту та системи 
блискавкозахисту- 340 000,00 грн);

за програмою 0611104 «Підготовка кадрів закладами фахової 
передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 
залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» на
7 251 656,00 грн, в тому числі за видатками бюджету розвитку спеціального 
фонду -  7 251 656,00 грн (Барському гуманітарно-педагогічному коледжу 
ім. Михайла Грушевського для капітального ремонту пожежної сигналізації
-  850 000,00 грн. Вінницькому транспортному коледжу для капітального 
ремонту гуртожитку — З 654 000,00 грн, Іллінецькому державному 
аграрному коледжу для капітального ремонту покрівлі -  1 247 656,00 грн. 
Вінницькому фаховому коледжу мистецтва ім. М.Д. Леонтовича для 
капітального ремонту туалетів -1 500 000,00 грн).

1.2 Департамент фінансів обласної державної адміністрації:

Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на 
загальну суму 1 225 000,00 грн, в тому числі:

за програмою 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 
на 1 225 000,00 грн, в тому числі: Головному управлінню Національної поліції 
у Вінницькій області на виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки -  
1 000 000,00 грн, 24-му прикордонному загону імені Героя України Вячеслава 
Семенова для придбання необхідних матеріально-технічних засобів в рамках 
«Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 
202Г2025 роки» - 225 000,00 грн.

2. Перерозподіл встановлених бюджетних призначень між головними 
розпорядниками коштів обласного бюджету.

2.1 Здійснення перерозподілу встановлених бюджетних призначень між 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету за загальним фондом 
обласного бюджету (здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на міжміських внутрішньо обласних маршрутах 
загального користування), а саме:

зменшити бюджетні призначення Департаменту соціальної та 
молодіжної політики обласної державної адміністрації за програмою 0813242
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«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - на 
767 226,00 грн;

збільшити бюджетні призначення Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації за програмою 3719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» - на 767 226,00 грн, з відповідним розподілом між такими 
місцевими бюджетами:

( гривень)

Найменування місцевого бюджету Обсяг на 2021 
рік

Розподіл 
між АТО

Уточнений 
обсяг на 2021 

рік

Бюджет Могилів-Подільської міської 
територіальної громади 34 501,71 12 747,00 47 248,71
Районний бюджет Вінницького району 1 030 565,81 201 402,00 1 231 967,81
Районний бюджет Гайсинського району 448 253,49 103 782,00 552 035,49
Районний бюджет Жмеринського району 68 441,00 ЗО 624,00 99 065,00
Районний бюджет Могилів-Подільського 
району

18 948,71 5 782,00 24 730,71

Районний бюджет Тульчинського району 262 889,58 75 690,00 338 579,58
Бюджет Вінницької міської 
територіальної громади

925 228,37 295 404,00 1 220 632,37

Районний бюджет Хмільницького району 68 921,00 41 795,00 110 716,00

Бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади

4 852,00 4 852,00

______і________і А .... . ------------------

Нерозподілений залишок коштів 2 137 398,33 -767 226,00 1 370 172,33
________1___________________—  ---------------------------------------— — ---------

ВСЬОГО 5 ООО 000,00 0,00 5 ООО 000,00

2.2 Здійснення перерозподілу встановлених бюджетних призначень між 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету, а саме:

збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної 
адміністрації за програмою 0712152 «Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров'я» - на З 000 000,00 грн (на придбання стаціонарного 
рентген апарату для КНП «Центр інфекційних хвороб» Вінницької обласної 
Ради -  2 600 000,00 грн; на проведення капітального ремонту частини 
приміщень КНП «Центр інфекційних хвороб» Вінницької обласної Ради 
(перший етап ремонтних робіт) -4 0 0  000,00 грн);

зменшити обсяг резервного фонду обласного бюджету Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації за програмою 3718710 «Резервний 
фонд» - на З 000 000,00 грн.
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2.3 Здійснення перерозподілу встановлених бюджетних призначень між 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету, а саме:

збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за 
програмою 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - на 50 000,00 грн 
(на придбання пам’ятного знаку на братській могилі воїнів У HP в с. Кукавка 
Вендичаньської селищної територіальної громади Могилів-Подільського 
району).

зменшити видатки споживання загального фонду Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної 
адміністрації за програмою 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової 
інформації» - на 50 000,00 грн (передбачених на реалізацію пункту 1.6.2 
Обласної цільової соціальної програми національно патріотичного виховання 
на 2021-2025 роки).

2.4 Здійснення перерозподілу бюджетних призначень за головним 
розпорядником бюджетних коштів -  Департаментом гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації, з метою ефективного та раціонального 
використання коштів для забезпечення заробітною платою закладів 
професійно-технічної освіти м. Вінниці, видатками на здійснення статутної 
діяльності Немирівського навчально-реабілітаційного центру Вінницької 
обласної Ради, забезпечення Вінницького регіонального центру підвищення 
кваліфікації видатками на експлуатаційні витрати по орендованому 
приміщенню, виконання рішення 10 сесії 8 скликання Вінницької обласної 
Ради від 25.06.2021 №169 «Про реорганізацію комунальної організації 
«Спорткомплекс «Здоров’я» шляхом приєднання до комунального закладу 
Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа та 
реалізації інших пріоритетних завдань в частині проведення капітальних 
видатків, шляхом:

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611021 
«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 
на суму 57 610,00 грн (КЕКВ 2210 - 50 510,00 грн та по КЕКВ 2 2 5 0 -7  100,00 
грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611022 
«Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку» на 335 428,00 грн, в тому числі збільшити комунальні 
послуги та енергоносії на 640 000,00 грн (зменшити кошторисні призначення 
КЕКВ 2210 на 1 093 028,00 грн, по КЕКВ 2250 на 82 400,00 грн, по КЕКВ
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2273 на 60 000,00 грн та збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2230 
на 200 000,00 грн та КЕКВ 2275 на 700 000,00 грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611023 
«Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної 
середньої освіти» на 701 763,00 грн (зменшити кошторисні призначення 
КЕКВ 2210 на 655 163,00 грн та по КЕКВ 2250 на 46 600,00 грн);

збільшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611025 
«Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами 
для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку» на 2 241 771,00 грн, в тому числі збільшити оплату 
праці на 1 468 560,00 грн і комунальні послуги та енергоносії на 
723 000,00 грн (зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 2210 на 
477 789,00 грн, по КЕКВ 2250 на 28 000,00 грн, збільшити кошторисні 
призначення по КЕКВ 2111 на 1 468 560,00 грн, по КЕКВ 2120 на 
246 000,00 грн, по КЕКВ 2220 на 40 000,00 грн, по КЕКВ 2230 на 270 000,00 
грн, по КЕКВ 2275 на 723 000,00 грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611070 
«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми» на 279 400,00 грн (зменшити кошторисні 
призначення по КЕКВ 2210 на 152 800,00 грн, по КЕКВ 2250 на 
126 600,00 грн);

збільшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611091 
«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 
іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити 
видатки споживання загального фонду на 16 841 769,40 грн, в тому числі 
збільшити оплату праці на 16 918 000,00 грн і зменшити комунальні послуги 
та енергоносії на З 810 000,00 грн та збільшити видатки бюджету розвитку 
спеціального фонду на 330 030,60 грн (За рахунок коштів обласного 
бюджету: Збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2111 на
8 278 000,00 грн, по КЕКВ 2120 на 1 824 769,40 грн, КЕКВ 3132 на 330 
030,60 грн (виконання рішення суду про відшкодування робіт за договорами 
підряду), в тому числі за рахунок зменшення кошторисних призначень за 
КЕКВ 2273 на 3 810 000,00 грн, (економія, що утворилась під час 
дистанційного навчання) За рахунок коштів дотації на передані заклади: 
збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2111 на суму 8 640 000,00 грн, 
по КЕКВ 2120 на 1 909 000,00 грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611101 
«Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету» на 16 131 970,00 грн (За рахунок коштів обласного 
бюджету: зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 2282 на
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5 582 970,00 грн. За рахунок коштів дотації на передані заклади: зменшити 
кошторисні призначення по КЕКВ 2282 на 10 549 000,00 грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611120 
«Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 
освіти на 744 600,00 грн, в тому числі зменшити оплату праці на 
670 500,00 грн та збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду 
на 250 000,00 грн (зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 2111 на 
670 500,00 грн, по КЕКВ 2120 на 146 500,00 грн, по КЕКВ 2210 на 
77 600,00 грн, збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2240 на 
150 000,00 грн, по КЕКВ 3110 на 250 000,00 грн (для організації тестування 
на вільне володіння українською мовою на базі Вінницького регіонального 
центру підвипіення кваліфікації придбання комп’ютерної техніки);

зменшення видатків бюджету розвитку спеціального фонду за 
програмою 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 
на 24 800,00 грн (по КЕКВ 3110);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0611142 
«Інші програми та заходи у сфері освіти» зменшити видатки споживання 
загального фонду на 310 000,00 грн (КЕКВ 2730);

зменшення інших поточних видатків загального фонду за програмою 
0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 29 055,00 грн 
та збільшити видатки загального фонду на оплату праці на відповідну суму 
(видатків, які заплановані за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» передбачених на 
підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) 
класів загальної середньої освіти, та проведення супервізії);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0614020 
«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних та циркових організацій» на 1 061 000,0 грн (КЕКВ 
2610);

збільшення поточних видатків загального фонду за програмою 0614030 
«Забезпечення діяльності бібліотек» на 100 000,00 грн та зменшити видатки 
бюджету розвитку спеціального фонду на 800 000,00 грн (зменшити 
кошторисні призначення по КЕКВ 2210 на 200 000,00 грн, по КЕКВ 3110 на 
800 000,00 грн та збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2240 на 
300 000,00 грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0614040 
«Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на 1 220 000,00 грн, в тому числі

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації М.КОПАЧЕВСЬКИЙ

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради Л. РОМАНОВА



зменшити оплату праці на 1 000 000,0 грн (по КЕКВ 2111 на 1 000 000,00 грн, 
по КЕКВ 2120 на 220 000,00 грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0614060 
«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів» на 626 000,00 грн, в тому числі 
зменшити оплату праці на 500 000,00 грн (по КЕКВ 2111 на 500 000,00 грн, 
КЕКВ 2120 на 110 000,00 грн, по КЕКВ 2210 на 16 000,00 грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0614081 
«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на 
110 000,00 грн (по КЕКВ 2210);

збільшення поточних видатків загального фонду за програмою 0614082 
«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» збільшити видатки споживання 
загального фонду на 500 000,00 грн (по КЕКВ 2610);

збільшення поточних видатків загального фонду за програмою 0615011 
«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту» збільшити видатки споживання загального фонду на 1 000 000,00 грн 
(по КЕКВ 2240);

збільшення поточних видатків загального фонду за програмою 0615031 
«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл» на 1 803 963,79 грн, в тому числі збільшити 
оплату праці на 986 400,00 грн і комунальні послуги та енергоносії на 
293 269,62 грн (збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2111 на 
986 400,00 грн, по КЕКВ 2120 на 222 939,76 грн, КЕКВ 2210 на 
17 486,09 грн, по КЕКВ 2240 на 281 768,32 грн, по КЕКВ 2271 на 
175 270,00 грн, по КЕКВ 2272 на 13 486,86 грн, по КЕКВ 2273 на 
104 512,76 грн, по КЕКВ 2282 на 2 100,00 грн);

зменшення поточних видатків загального фонду за програмою 0615041 
«Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на 814 963,79 грн, в 
тому числі зменшити оплату праці на 381 400,00 грн і комунальні послуги та 
енергоносії на 293 269,62 грн (зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 
2111 на 381 400,0 грн, по КЕКВ 2120 на 88 939,76 грн, КЕКВ 2210 на
17 486,09 грн, по КЕКВ 2240 на 31 768,32 грн, по КЕКВ 2271 на 175 270,00 
грн, по КЕКВ 2272 на 13 486,86 грн, по КЕКВ 2273 на 104 512,76 грн, по 
КЕКВ 2282 на 2 100,00 грн);

збільшення видатків бюджету розвитку спеціального фонду за 
програмою 0615042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать 
громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості на 
150 000,00 грн (збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 3210 на 
150 000,00 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації з 
реконструкції стрілецького тиру з відновленням навчального класу та

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради



розширенням стрілецької галереї 50-ти метрового 
стрілецького тиру ВОО ФСТ «Динамо» Україна).

напівзакритого

3. Зарахування до обласного бюджету міжбюджетних трансфертів
та їх розподіл

3.1 Зарахувати субвенцію до загального фонду обласного бюджету (код 
бюджетної класифікації 41037000 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів») в обсязі з 024 800,00 грн, з них кошти 
на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків 
виборців та іменних запрошень -  3 700,00 грн, на підготовку і проведення 
виборів на суму З 021 100,00 грн, згідно таблиці:

Найменування адміністративно- 
територіальних утворень

Субвенція 3 державного 
бюджету місцевим 

бюджетам на 
проведення виборів 

депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, 

міських голів

в т.ч.

На підготовку і 
проведення виборів

На виготовлення 
органами ведення 

Державного 
реєстру виборців 
списків виборців 

та іменних 
запрошень

Липовецька міська 
територіальна громада

1 531 100 1 529 600 1 500

Уланівська сільська 
територіальна громада

1 493 700 1 491 500 2 200

Усього 3 024 800 3 021 100 3 700

Кошти виділені відповідно до постанови Центральної виборчої комісії 
від 03 вересня 2021 року 326 «Про затвердження Розподілів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення 
позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року та виготовлення 
органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних 
запрошень для підготовки і проведення цих виборів».

Головним розпорядником коштів визначено Департамент фінансів 
обласної державної адміністрації за програмою 3719620 «Субвенція з 
місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету» у сумі З 024 800,00 грн.

Директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

М .  КОПАЧЕВСЬКИИ

/ П /  М.КОПАЧЕВСЬКИЙ(г л. РОМАНОВА



Додаток 1
до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання

від 24 вересня 2021 року № 209

ЗМІНИ

у додаток 1 "Доходи обласного бюджету на 2021 рік" до рішення З сесії обласної Ради 8 скликанння від 24 грудня 2020 року
№19 "Про обласниіі бюджет на 2021 рік"

П2100000000

Код Найменування доходів Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

утому
числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 3 024 800,00 3 024 800,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 3 024 800,00 3 024 800,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції 3 державного бюджету місцевим бюджетам 3 024 800,00 3 024 800,00 0,00 0,00

41037000
Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

3 024 800,00 3 024 800,00

Разом ДО ХО ДІВ 3 024 800,00 3 024 800,00 0,00 0,00

Перший заступник голови обласної Ради В.КІСТІОН

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИИ 

Л. РОМАНОВА



ЗМІНИ
до додатку 2 "Фінансування обласного бюджету на 2021 рік" до рішення З сесії обласної Ради 8 скликанння 

від 24 грудня 2020 року № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами)

Додаток 2
до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання

від 24 вересня 2021 року № 209

02100000000
( 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 233 416 885,87 76 166 044,67 157 250 841,20 49 985 887,58

200000 Внутрішнє фінансування 233 416 885,87 76 166 044,67 157 250 841,20 49 985 887,58

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 233 416 885,87 76 166 044,67 157 250 841,20 49 985 887,58

208100 На початок періоду 240 179 478,15 100 476 190,56 139 703 287,59 32 370 677,85
208200 На кінець періоду 6 762 592,28 6 272 945,89 489 646,39 421 990,27

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

0,00 -18 037 200,00 18 037 200,00 18 037 200,00

Всього за типом боргового зобов’язання 233 416 885,87 76 166 044,67 157 250 841,20 49 985 887,58

600000 Фінансування за активними операціями 233 416 885,87 76 166 044,67 157 250 841,20 49 985 887,58

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 233 416 885,87 76 166 044,67 157 250 841,20 49 985 887,58

602100 На початок періоду 240 179 478,15 100 476 190,56 139 703 287,59 32 370 677,85
602200 На кінець періоду 6 762 592,28 6 272 945,89 489 646,39 421 990,27

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

0,00 -18 037 200,00 18 037 200,00 18 037 200,00

Перший заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

В.КІСТІОН

IVI. КОПАЧЕВСЬКИІ?! 

Л. POIVIAHOBA



Д одаток №  З 
до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 24 вересня 2021 року №  209

до додатку З "Розподіл видатків обласного бюджету на 2021 рік" до рішення З сесії обласної Ради 8 скликанння від 24 грудня 2020 року № 19 "Про обласниіі бюджет на 2021 рік"(зі змінами)
ЗМІНИ

02100000000 
(код бюджету)

Загальн и й  фонд С пеціальний ф о н д

класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого 3 них 3 них
Р а зо мвидатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

тпквкм
Б

Код ФКВКБ бюджету /  відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ Усього

видатки
спожиеапіія оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

Усього
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки

споживання оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки розвитку

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0600000 отам ент гум анітарної політики ОДА 7 237 154,40 7 237 154,40 21 651 145,00 -2 447 000,00 0,00 13 987 200,00 13 987 200,00 0,00 0,00 0,00 13 987 200,00 21 224 354,40

0610000 Департамент гуманіт арної політ ики ОДА 7237154,40 7237154,40 21 651145,00 -2 447 000,00 0,00 13 987 200,00 ІЗ  987200,00 0,00 0,00 0,00 13 987200,00 21 224 354,40

1 944 554,40 7 944 554,40 22 546 145,00 -2 447 000,00 0,00 14 637 200,00 14 637 200,00 0,00 0,00 0,00 14 637 200,00 22 581 754,40

0611020 1020
Н адання загальної середньої освіти за рахунок 1 146 970,00 І 146 970,00 І 468 560,00 1 363 000,00 0,00 0,00 1 146 970,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

-57 610,00 -57 6І0,00 0,00 -57 610,00

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей,які 
потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку

-335 428,00 -335 428,00 640 000,00 0,00 -335 428,00

0611023 1023 0922
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти

-701 763,00 -701 763,00 0,00 -701763,00

0611025 1025 0922

Надання загальної середньої освіти навчально- 
реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку

2 241 771,00 2 241 771,00 І 468 560,00 723 000,00 0,00 2 241 771,00

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

-279 400,00 -279 400,00 0,00 -279 400,00

0611060 1060 0921

Н адання загальної середньої освіти за рахунок 
залиш ку кош тів за освітньою  субвенцією (крім 
залиш ку кош тів, що м аю ть цільове призначення, 
виділених відповідно до ріш ень Кабінету 
М іністрів У країни у попередньому бюджетному 
періоді, а також  кош тів, необхідних для 
забезпечення безпечного навчального процесу у 
закладах загальної середньої освіти)

453 855,00 453 855,00 0,00 0,00 0,00 5 563 613,40 5 563 613,40 0,00 0,00 0,00 5 563 613,40 6 017 468,40

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку

154 355,00 154 355,00 1 935 613,40 1 935 613,40 1 935 613,40 2 089 968,40

0611063 1063 0922
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти

149 500,00 149 500,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 149 500,00

0611065 1065 0922

Надання загальної середньої освіти навчально- 
реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зз^овленими складними 
порушеннями розвитку

150 000,00 150 000,00 1 628 000,00 1 628 000,00 1 628 000,00 1 778 000,00

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИЙ

Л. РОМАНОВА



З агальн и й  фонд С пеціальний  ф он д

класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого 3 них 3 них
Р азо мвидатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

тпквкм
Б

Код ФКВКБ бюджету /  відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з ТПКВКІМБ Усього

видатки
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

Усього утому числі 
бюджет розвитку

видатки
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки розвитку

0611090 1090
Підготовка кадрів закладам и професійної 
[професійно-технічної) освіти та  інш ими 
закладам и освіти

23 530 299,40 23 530 299,40 21 719 030,00 -3 810 000,00 0,00 1 596 730,60 1 596 730,60 0,00 0,00 0,00 1 596 730,60 25 127 030,00

0611091 1091 0930
Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-те?шічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

16 841 769,40 16 841 769,40 16 918 000,00 -3 810 000,00 330 030,60 330 030,60 330 030,60 17 171 800,00

06 И  094 1094 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок залишку коштів за освітньою 
субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень 
Кабінету Міністрів України у попередньому 
бюджетному періоді)

6 688 530,00 6 688 530,00 4 801 030,00 1 266 700,00 І 266 700,00 1 266 700,00 7 955 230,00

0611100 1100
Підготовка кадрів закладам и фахової 
передвищ ої освіти

-16 131 970,00 -16 131 970,00 0,00 0,00 0,00 7 251 656,00 7 251 656,00 0,00 0,00 0,00 7 251 656,00 -8 880 314,00

0611101 1101 0941
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

-16 131970,00 -16 131 970,00 0,00 -16 131 970,00

06!1104 1104 0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок залишку коштів за освітньою 
субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень 
Кабінету Міністрів України у попередньому 
бюджетному періоді)

0,00 7 251 656,00 7 251 656,00 7 251 656,00 7 251 656,00

0611120 1120 0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами пІслядипломної освіти

-744 600,00 -744 600,00 -670 500,00 250 000,00 250 000,00 250 000.00 -494 600,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -310 000,00 -310 000,00 0,00 0,00 . 0,00 -24 800,00 -24 800,00 0,00 0,00 0,00 -24 800,00 -334 800,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у  сфері 
освіти

0,00 -24 800,00 -24 800,00 -24 800,00 -24 800,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -310 000,00 -310 000,00 0,00 -310 000,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції 
3 державного бюджету місцевим бюджетам

0,00 29 055,00 0,00 0,00

0614000 4000 Культура і мистецтво -2 417 000,00 -2 417 000,00 -1 500 000,00 0,00 0,00 -800 000,00 -800 000,00 0,00 0,00 0,00 -800 000,00 -3 217 000,00

0614020 4020 0822
Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та 
циркових організацій

-1 061 000,00 -1 061 000,00 0,00 / -1 061 000,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 100 000,00 100 000,00 -800 000,00 -800 000,00 / «00 000,00 -700 000,00

0614040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок -1 220 000,00 -1 220 000,00 -1 000 000,00 0,00 /■ -1 220 000,00

0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

-626 000,00 -626 000,00 -500 000,00 0,00 626 000,00

0614080 4080
Інш і заклади та  заходи в галузі культури 1 
мистецтва

390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00

0614081 4081 0829
Забезпечення діяльності Інших закладів в  галузі 
культури і мистецтва

-110 000,00 -110 000,00 0,00 -110 000,00

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

0615000 5000 Ф ізична культура і спорт 1 989 000,00 1 989 000,00 605 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 2 139 000,00

0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 у у .. 0,00 1 000 000,00

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради Л . РОМ АНОВА



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
тпквкм

Б
Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ

Загальни іі фонд С пец іальн и й  ф о н д

Р а зо м
Усього

видатки
споживання

з н и х

видатки
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки
споживання

3 н и х

видатки розвитку
ошіата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
3 олімпійських видів спорту

1 ООО 000,00 1 ООО 000,00 0,00 1 ООО 000,00

0615030 5030 Розв иток дитячо-ю нацького т а  резервного спорту 1 803 963,79 1 803 963,79 986 400,00 293 269,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 803 963,79

0615031 . 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 803 963,79 1 803 963,79 986 400,00 293 269,62 0,00 1 803 963,79

0615040 5040 Підтр имка і розвиток спортивної Інфраструктури -814 963,79 -814 963,79 -381 400,00 -293 269,62 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 -664 963,79

0615041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних -814 963,79 -814 963,79 -381 400,00 -293 269,62 0,00 -814 963,79

0615042 5042 0810
Фінансова підтримка спортивних споруд, які 
належать громадським об'єднанням фізкультурно- 
спортивної спрямованості

0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

0700000 д е п а р т а м е н т  охорон и  зд о р о в 'я  т а  р е а б іл іт а ц ії  О Д А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 ООО 000,00

0710000 Д епарт амент  охорони здоров'я та реабіліт ації ОДА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 ООО 000,00

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

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 ООО 000,00

0800000 нт соціальної т а  молодіжної політики ОДА -767 226,00 -767 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -767 226,00

0810000 Тепаотамент соціальної та м олодЬ кно їполіт ики  ОДА -767 226,00 -767226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -767 226,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у  сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

-767 226,00 -767226,00 0,00 -767226,00

2300000
і;епартамеьіт інформаційної діяльності т а  комунікацій з 

громадськістю  ОДА
-50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00

2310000
Д епарт амент  інформаційної діяльності т а комунікацій з 

громадськістю ОДА
-50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00

2318400 8400 Засоби м асової інформації -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
-50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00

3700000 Пепаотамент Лінансів ОДА 792 026,00 3 792 026,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 2 067 026,00

3710000 Департамент фінансів ОДА 792 026,00 3 792 026,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 2 067 026,00

3718000 8000 Інш а діяльність -3 ООО 000,00 0,00 0,00 0,00 -3 ООО 000,00

3718710 8700 0133 1 Резервний фонд -3 ООО 000,00 0,00 -3 ООО 000,00

3719000 9000 М іжбюджетні трансф ерти 3 792 026,00 3 792 026,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 5 067 026,00

3719620 9620 0180

Субвенція 3 місцевого бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів за рахунок відповідної 
субвенції 3 державного бюджету

3 024 800,00 3 024 800,00 3 024 800,00

3719800 9800 0180
Субвенція 3 місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм  соціально- 
економічного розвитку регіонів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 і  225 000,00 1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00 1 225 000,00

3719800 9800 0180
н а  виконання заходів К ом плексної оборонно- 
п равоохоронної програми В інницької області на 
2021-2025 роки

0,00 0,00 1 225 000,00 1 225 000,00 0,00 0,00 0,00 1 225 000,00 1 225 000,00

Г У  Наиіональної полім іїу  Віннш•іькій області 0,00 І 000 000.00 1000 000,00 ЮОО 000,00 1 ООО 000,00

24 прикордонному загону імені Героя України Вячеслава Семенова , 0.00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00

3719770 1 9770 1 0180 1 Інші субвенції з місцевого бюджету 767 226,00 767 226,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 817 226,00

У сього 7 211 954,40 10 211954,40 1 21 651 145,00 -2 447 000,00 1 0,00 18 262 200,00 18 262 200,00 0,00 0,00 0,00 І8 262 200,00 25 474 154,40

Перший заступник голови обласної Ради В.КІСТІО Н

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради



Додаток № 4
до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання

від 12 вересня 2021 року X“ 209

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
02100000000 

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)

Код 
Класифікації 

доходу бюджету/ 
Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету 3 024 800,000

41037000 Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 3 024 800,000
Державний бюджет 3 024 800,000

УСЬОГО за розділами І, II, у  тому числі: 3 024 800,000

загальний фонд 3 024 800,000

спеціальний фонд 0,000

Перший заступник голови обласної Ради В.КІСТЮН

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого ^да^рату
обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИЙ 

Л. РОМАНОВА



Додаток № 4
до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання

від 24 вересня 2021 року № 209

ЗМІНИ

до додатку 5 "Міжбюджетні трансферти на 2021 рік" до рішення З сесії обласної Ради 8 скликанння від 24 грудня 2020 року №
19 "Про обласниіі бюджет на 2021 рік"(зі змінами)

02100000000 

(код бюджету)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3

І, Трансферти із загального фонду бюджету 3 792 026,00

3719620 9620
Субвенція 3 місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад  та  сільських, селищних, міських 

голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3 024 800,00

02557000000 Бюджет Липовецької міської територіальної громади 1 531 100,00

02569000000 Бюджет Уланівської сільської територіальної громади 1 493 700,00

3719770 9770 Інш і суб в ен ц ії 3 обл асн ого  бю дж ету , в то м у  числі: 767 226,00

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міоісміських 
внутрішньообласних маршрутах загального користування

767 226,00

02303200000 Районний бюджет Вінницького району 201 402,00

02304200000 Районний бюджет Гайсинського району 103 782,00

02305200000 Районний бюджет Жмеринського району ЗО 624,00

02312200000 Районний бюджет Могилів-Подільського району 5 782,00

02322200000 Районний бюджет Тульчинського району 75 690,00

02323200000 Районний бюджет Хмільницького району 41 795,00

02536000000 Бюджет Вінницької міської територіальної громади 295 404,00

02558000000 Бюджет Могилів-Подільської міської територіальної громади 12 747,00

II. Тг)анс(Ьет)ти із спеціального фонду бюджету 1 275 000,00

3719770 9770 Інш і су б вен ц ії 3 обл асн ого  бю дж ету , в то м у  числі: 50 000,00

на придбання пам'ятного знаку на братській могилі воїнів УНР в с. Кукавка Вендичаньськоїселищної 
територіальної громади Могилів-Подільського району 50 000,00

02549000000 Бюджет Вендичанської селищної територіальної громади 50 000,00

3719800 9800
Субвенція 3 місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів
1 225 000,00

Державний бюджет 1 225 000,00
УСЬОГО за розділами І, II, у тому числі: 5 067 026,000
загальний фонд 3 792 026,000

спеціальний фонд 1 275 000,000

Перший заступник голови обласної Ради в.ктстюн

Д иректор Департаменту фінансів обласної державної адмійістрації

Н ачальник управління з питань економіки, ф інансів та  бю джету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИЙ 

Л. РОМАНОВА



Додаток № 5
до рішення 12 сесії обласної ради 8 скликання

від 24 вересня 2021 року № 209

ЗМІНИ

до додатку 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році" до рішення З сесії обласної Ради 8 скликанння від 24 грудня 2020 року № 19 "Про

обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами)
02100000000

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код
ТПКВКІИБ

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно зТПКВКМБ

Найменування об'єкта будівництва / вид 
будівельних робіт, у тому числі 

проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Департамент гуманітарної політики ОДА 13 987 200,00

0610000 Департамент гуманітарної політики ОДА 13 987 200,00

0611000 1000 Освіта 14 637 200,00

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітеіі, які потребують 
корекції фізичного та/або розумового 
розвитку

- капітальні видатки 1935 613,40

в тому числі: 1 
навчального кс 
та внутрішніл

ванівська сп 
^рпусу та вс. 
і приміщенн.

еціальна шк 
тановлення 
ям пам ’яткі

ола для встановлення пожежної сигналізації в рамках капітального ремонту спально- 
водонапірної вежі в рамках капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт 
І архітектури

1 435 613,40

в тому числі: Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для монтажу систем пожежної сигналізації та 
пожежного спостереження в рамках капітального ремонту навчального корпусу

500 000,00

0611063 1063 0922
Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної 
середньої освіти

- капітальні видатки 2 000 000,00

в тому числі: іПодільський науково-те>гнічний ліцей для обдарованої молоді для капітального ремонту медичного блоку 800 000,00

в тому числі: Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів — ліцею з 
посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради

І 200 000,00

0611065 1065 0922

Надання загальної середньої освіти 
навчально-реабілітацііїними центрами для 
дітей 3 особливими освітніми потребами, 
зумовленими складними порушеннями 
розвитку

- капітальні видатки 1 628 000,00

Директор Департаменту фінансів обласної держ авної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИЙ

Л. РОМАНОВА



1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 1 0

в тому числі: Вінницький навчально-реабілітаційний центр «Гніздечко» для капітального ремонту приміщень з 
перепланування під класну кімнату, влаштування пожежної сигналізації з  виготовленням П КД та встановлення спліт- 
системи на холодильне обладнання харчоблоку

848 000,00

в тому числі: Дашівський навчально-реабілітаційний центр для капітального ремонту навчального корпусу з влаштуванням 
внутрішніх туалетів, пандусу

780 000,00

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету

- капітальні видатки 330 030,60

0611094 1094 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок залишку 
коштів за освітньою субвенцією (крім 
залишку коштів, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у 
попередньому бюджетному періоді)

- капітальні видатки 1 266 700,00

в тому числі: 
капітальний р

Зінницьке ви 
гмонт опалн

ще професій 
івальної сис

не училище сфери послуг для виготовлення проектно-кошторисної документації на 
теми

100 000,00

в тому числі: Комаргородське вище професійне училище для завершення реконструкції системи опалення громадсько- 
побутового корпусу

200 000,00

0611104 1104 0941

Підготовка кадрів закладами фахової 
передвищої освіти за рахунок залишку 
коштів за освітньою субвенцією (крім 
залишку коштів, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у 
попередньому бюджетному періоді)

- капітальні видатки 7 251 656,00

в тому числі: і 
сигналізації

Барський гуліанітарно-педагогічний коледок ім. Михайла Грушевського для капітального ремонту пожежної 850 000,00

в тому числі: Вінницький транспортний коледж для капітального ремонту гуртожитку 3 654 000,00

в тому числі: Іллінецький державний аграрний коледж для капітального ремонту покрівлі І  247 656,00

в тому числі: Вінницький фаховий коледж мистецтва ім. М Д . Леонтовича для капітального ремонту туалетів 1 500 000,00

0611120 1120 0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти

- капітальні видатки 250 000,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

- капітальні видатки -24 800,00

0614000 4000 Культура і мистецтво -800 000,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек - капітальні видатки -800 000,00

0615000 5000 Фізична культура і спорт 150 000,00

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИИ

Л. РОМАНОВА



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0615040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 150 000,00

0615042 5042
0810

/130205

Фінансова підтримка спортивних споруд, 
які належать громадським об'єднанням 
фізкультурно-спортивної спрямованості

- капітальні видатки 150 000,00

в тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції стрілецького тиру з відновленням 
навчального класу та розширенням стрілецької галереї 50-ти метрового напівзакритого стрілецького тиру ВОО ФСТ 
«Динамо» Україна

150 000,00

0700000 Д еп ар там ен т  охорони зд о р о в 'я  та  р е аб іл іта ц ії О Д А 3 000 000,00

0710000 Д еп а р т а м ент  охорони  здоров 'я та р еа б іл іт а ц і ОДА 3 ООО 000,00

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

- капітальні видатки 3 ООО 000,00

в тому числі: проведення капітального ремонту частини приміщень КНП «Центр інфекційних хвороб» Вінницької обласної 
Ради (перший етап ремонтних робіт)

400 000,00

3700000 Д е п а р т а м е н т  ф ін а н с ів  О Д А 1 275 000,00

3710000 Департамент фінансів ОДА 1 275 000,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти

3719800 9800 0180

Субвенція 3 місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

1 225 000,00

3719800 9800 0180

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

- капітальні видатки 1 225 000,00

3719770 9770 0180 Інш і су бвен ц ії 3 м ісцевого бю дж ету - капітальні видатки 50 000,00

Усього 18 262 200,000

Перший заступник голови обласної Ради В.КІСТІОН

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИИ

Л. РОМАНОВА



до додатку 7 "Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році" до рішення З сесії обласної Ради 8
скликанння від 24 грудня 2020 року № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами)

Додаток № 6
до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання

від 24 вересня 2021 року Х» 209

ЗМІНИ

02100000000 
(код Ьюджету)

(грн)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми 
згідно г Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, 

яким затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний фонд

С пеціальний ф онд

усього
у  том у  числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Д епартам ент гуманітарної політики ОДА 1 268 000,000 1 118 000,000 150 000,000 150 000,000

0610000 Департ ам ент  гум аніт арної політ ики ОДА 1 268 000,000 1 118 000,000 150 000,000 150 000,000

0611000 1000 О світа -310 000,000 -310 000,000 0,000 0,000

0611140 1140 Інш і програм и, заклади т а  заходи у сфері освіти -310 000,000 -310 000,000 0,000 0,000

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Обласна цільова програма роботи з 

обдарованою молоддю на 2018-2022 роки

Рішення 31 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
26.04.2018 № 598

340 000,000 340 000,000

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Обласна програма розвитку інформаційних 

та інноваційних технологій в закладах освіти 
області на 2021-2025 роки

Рішення 5 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 
26.02.2021 №  76 {зі 
змінами)

-650 000,000 -650 000,000

0614000 4000 К ультура І мистецтво -561 000,000 -561 000,000 0,000 0,000

0614020 4020 0822
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових 
організацій

Програма розвитку культури Вінницької 
області на 2018-2022 роки

Рішення 27 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
20.12.2017 № 516 (зі 
змінами)

-1 061 000,00 -1 061 000,00

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культури Вінницької 

області на 2018-2022 роки

Рішення 27 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
20.12.2017 № 516  (зі 
змінами)

500 000,00 500 000,00

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИЙ

Л. РОМАНОВА



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ віпповіаального виконавця, найменування 

бюджетної програми 
згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, 

яким затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний фонд

С пеціальний ф онд

усього
у  тому числі 

бюджет 
розвитку

0615000 5000 Ф ізична культура і спорт 2 139 000,000 1989 000,000 150 000,000 150 000,000

0615010 5010 П роведення спортивної роботи в регіоні 1 000 000,000 1 000 000,000 0,000 0,000

06150И 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і 
спорту у Вінницькій області на 2016-2025 

роки

Рішення 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
11.02.2016 № 4 9  (зі 
змінами)

1 000 000,00 1 000 000,00

0615030 5030 Розвиток дитячо-ю нацького т а  резервного спорту 1 803 963,79 І 803 963,79 0,00 0,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма розвитку фізичної культури і 
спорту у Вінницькій області на 2016-2025 

роки

Рішення 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
11.02.2016 № 4 9  (зі 
змінами)

1 803 963,79 1 803 963,79

0615040 5040 П ідтрим ка і розвиток спортивної інфраструктури -664 963,79 -814 963,79 150 000,00 150 000,00

0615041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
Програма розвитку фізичної культури і 

спорту у Вінницькій області на 2016-2025 
роки

Рішення 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
11.02.2016 № 49  (зі 
змінами)

-814 963,79 -814 963,79

0615042 5042 0810
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать 
громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної 
спрямованості

Програма розвитку фізичної культури і 
спорту у Вінницькій області на 2016-2025 

роки

Рішення 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
11.02.2016 № 4 9  (зі 
змінами)

150 000,00 150 000,00 150 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я та реабілітації ОДА 3 000 000,000 0,000 3 000 000,000 3 000 000,000

0710000 Департ ам ент  охорони здоров'я т а реабіліт ації ОДА
3 000 000,000 0,000 3 000 000,000 3 000 000,000

0712152 2152 0763 Інш і програми та заходи у  сфері охорони здоров’я
Обласна програма «Підтримка та розвиток 

галузі охорони здоров'я Вінниччини» на 2021- 
2025 роки

Рішення 6 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 
21.02.2021 № 95

3 000 000,000 3 000 000,000 3 000 000,000

0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА -767 226,00 -767 226,00 0,00 0,00

0810000
Д епарт ам ент  соціальної т а м олодіж ної 

політ икиВ інницько ї ОДА
-767 226,00 -767 226,00 0,00 0,00

0813242 3242 1090
Інш і заходи у сф ері соціальнго захисту  і 

соціального забезпечення

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 

2019-2021 роки

Рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
05.03.2019 р №  750 (зі 
змінами)

-767 226,00 -767 226,00

л

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИИ

Л. РОМАНОВА



Код 
програмної 

Есласифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми 
згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа,

1 яким затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний фонд

С пеціальний ф онд

усього
у  том у  числі 

бюджет 
розвитку

2300000
Депарпгам ен т ін( іо р м а ц ій н о ї д ія л ь н о ст і т а  к о м у н ік а ц ій  з  

г р о м а д сь к іс т ю  О Д А
-50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00

2310000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА
-50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Обласна цільова соціальна програма національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2021 -2025  роки

Рішення 4 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 
29.01.2021 р№  29 (зі. 
змінами)

-50 000,00 -50 000,00

3700000 Д епартам ент фінансів ОДА 1 992 226,00 767 226,00 1 225 000,00 1 225 000,00

3710000 Департ ам ент  фінансів ОДА 1 992 226,00 767 226,00 1 225 000,00 1 225 000,00

3719770 9770 0180
Інш і субвенції 3 м ісцевого бю дж ету 

(в частині м іж бю дж етного трансф ерту)

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 

2019-2021 роки

Рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
05.03.2019 р №  750 (зі 
змінами)

767 226,00 767 226,00

3719800 9800 0180
С убвенція 3 м ісцевого бю дж ету держ авном у 
бю дж ету  на виконання програм  соціально- 

економ ічного розвитку регіонів

на виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області 

на 2021-2025 роки

Рішення 45 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
24.09.2020 р №  978 (зі 
змінами)

1 225 000,000 1 225 000,000 1 225 000,000

Усього 5 493 000,00 1 118 000,00 4 375 000,00 4 375 000,00

Перший заступник голови обласної Ради В.КІСТІОН

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради



Аналітична доповідна записка 
до проекту рішення сесії обласної Ради про внесення змін до 

рішення з сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року 
№ 19 «Про обласниіі бюджет на 2021 рік»

(зі змінами)

Проект рішення для винесення на сесію обласної Ради підготовлений для 
забезпечення здійснення низки необхідних видатків.

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

прийняття даного проекту рішення зумовлене необхідністю внесення змін 
до видатків обласного бюджету, здійснення перерозподілу видатків між головними 
розпорядниками коштів обласного бюджету (у відповідності до норм частини 6 
статті 23 Бюджетного кодексу України), в межах головних розпорядників коштів 
обласного бюджету та уточнення показників міжбюджетних трансфертів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Здійснення перерозподілу встановлених бюджетних призначень між 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету: Департаменту 
гуманітарної політики обласної державної адміністрації. Департаменту охорони 
здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації. Департаменту соціальної 
та молодіжної політики обласної державної адміністрації, Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної 
адміністрації. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

3. Правові аспекти

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку 
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання 
кредитів з бюджету», рішення з сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 
року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Додаткового фінансування даний проект рішення не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект рішення підлягає погодженню із постійною комісією з питань 
економіки, фінансів та бюджету обласної Ради .

6. Регіональний аспект

Проект рішення підготовлений за клопотаннями головних розпорядників 
коштів обласного бюджету.

7. Прогноз результатів



Прийняття цього проекту рішення дозволить оперативно та в законодавчо 
визначені терміни внести зміни до розпису обласного бюджету на 2021 рік.

Директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації


