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ЗАТВЕРДЖЕНО 

нака:к>м Міністерства фінансів України 
від 28 січня 2002 р. N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04.12.2015 № 1118)

Десять мільйонів двісті шістдесят
>иста(10261400)гри. О

• - А N4(сума літерами і цифрами)
ГолДвД обласної Ради * у '

(по
—

,олійн

КОШТОРИС 
на 2018 рік

00022438 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи) 

м. Вінниця 
(найменування міста, району, області) 
вид бюджету Обласний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат місцевої ради , 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________

(підпис) V«- (щщийгіГі прізвище)
і с £  0 /  ' р \  V  V  V  Т

(число, місяць, рік) ... М.П.
V ?  ►. *

■ V
у /

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,
які не застосовують програмно-цільового методу)* 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад")

Показники Код
Усього на рік

РАЗОМЗагальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 10261400 0 10261400

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 10261400 0 10261400
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. X X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0
(розписати за підгрупами) 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0
(розписати за підгрупами) 0
інші надходження, у  т. ч. X 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за 

типом боргового зобов'язання) X 0 0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

208400
0

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитуваннябюджету, класифікації кредитування 
бюджету) X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 10261400 0 10261400
Поточні видатки 2000 10261400 10261400
Оплата праці 2110 7558300 7558300
Заробітна плата 2111 7558300 7558300
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 1602500 1602500
Використання товарів і послуг 2200 1100600 1100600
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 310800 310800
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 443900 443900
Видатки на відрядження 2250 16800 16800
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 329100 329100
Оплата теплопостачання 2271 206800 206800
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4200 4200
Оплата електроенергії 2273 118100 118100
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 2281



1 2 3 4 5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 0 0 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 1113
Надання зовнішніх кредитів 1210
Нерозподілені видатки \ 000

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу (підпис)

О ЛІИ ІШ К  д '.л .

(іцщіали П?иЬ»ище)

НОКУР л.п.
(ініціали і прізвище)

* Г О

м.п.<
рЧ  (число, місяць, рік)

\\
Ч3‘|

И ** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". 

**• Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, 

яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

ХЧ* ^ Г/ОУ о и & , / /
{План асигнувань у редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 86 від 03.02.2005, 

із змінами, внесеними згідно 1 Наказами Міністерства фінансів України № 1512 від 24.12.2009, №268 від 19.05.2010.

у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів №39* від 18.03.2013, 

№ 1118 від 04.12.2015, №558 від 07.06.2017)

Голови* упр «И *#* Д«ЧрЖ**НО*
опужвм Уирвін* у Вінницькі* області 

ЗАР€ЄСТ!»ОВАНО 
ТА ИЗЯТО НА ОБЛИ(_



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства
фінансів Українивід 26.11.2012 № 1220)

^ений у сумі: Десять мільйонів двісті шістдесят 
іча чотириста (10261400) гривень.

(сума літерами і цифрами)
Голова\офласної ради

(пос

(підпис) .

(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 рік

А.Д.ОЛІЙНИК
(ініціали і прізвище) \ \

(  г ^ ' м а

00022438 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи) 

м. Вінниця 
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Обласний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 01 Апарат місцевої ради, 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)-1 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" )

(гри)
Показники КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 620000 620000 620000 638300 640000 640000 640000 640000 640000 620000 620000 620000 7558300
Нарахування на оплату праці 2120 132000 132000 132000 136200 135000 136300 136000 135000 135000 132000 131000 130000 1602500
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 37400 37500 37400 18300 16900 15900 15900 16800 18400 38200 38200 38200 329100
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 2282 0
Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 48400 48400 48400 ЗІ4 10 72200 72400 72200 72200 72400 72200 87200 72100 771500
УСЬОГО 837800 837900 837800 82^2 00 864100 864600 864100 864000 865800 862400 876400 860300 10261400

Кепівник ‘ 0  ^  ^  ^ и^ В О - Ч З - и , ^ І Б л і і ї н и к  А .Д .

**

галтерської

V ; А
/ начальник планово-фінансового підрозділу

І
(підпис;

^прізвище)
ІЮКУР л.п. 

(шіціали і прізвище;
М.П.>;•* Я * ^ -А ,
* Технічний КОД, який включас ■ себе всі коди екомомммоТ класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо 

• •  Заповнюється розпорядниками нижчого рів.ія, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів,
/V
 ̂V

в"*««"
< безпосередньо встаноилші призначення у держаї

ї Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від] 
аказами Міністерства фінансів України № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010, у ре ,а 

і, внесенимн-згідно з. Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, №  558 від 0
У  ї \  г  І4 •'

{План асигнувань у . 
із змінами, внесеними згідно і

г Т « . М т о н д « Н О
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ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України
віл 28 січня 2002 р. N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів У країн» 
04.12.2015 №  1118)

Затверджую у сумі: Сім мільйонів 
) 0 ) гривень

(сума літерами і цифрами)

- 0 4>ч

Л (підпис) .
М - О ґ . Ж О І Ї

(число, місяць, рік)

КОШТОРИС 
на 2018 рік

00022438 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи) 

м. Вінниця 
(найменування міста, району, області) 
вид бюджету Обласний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 А п арат місцевої ради , 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________

■Д.ОЛІЙНИК

м.п

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,
які не застосовують програмно-цільового методу)* 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення"

(гри.)

Показники Код
Усього на рік

РАЗОМЗагальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 7000000 0 7000000

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 7000000 0 7000000
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. X X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0
(розписати за підгрупами) 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0

(розписати за підгрупами) 0
інші надходження, у  т. ч. X 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за 

типом боргового зобов'язання) X 0 0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

208400
0

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитуваннябюджету, класифікації кредитування 
бюджету) X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 7000000 0 7000000
Поточні видатки 2000 7000000 7000000
Оплата праці 2110 0
Заробітна плата 2111 0
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 0
Використання товарів і послуг 2200 150000 150000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 150000 150000
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0
Оплата теплопостачання 2271 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0
Оплата електроенергії 2273 0 0
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 2281



1 2 3 4 5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700 6850000 0 6850000
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 6850000 6850000
Інші поточні видатки 2800 0 0 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів \ 4113
Надання зовнішніх кредитів \ 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник

V служби /
нансового підрозділу

(підпис)

(підпис)

ОЛГПНИК А.Д. 

’ і прізвище)

Ц О К У РЛ .П .
(ініціали і прізвище)

й  ц . с / . л с / ^
\  (число, місяць, рік)

>

кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього”.^  ** Сума проставляється за кодом відлові 
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, 
яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Р л  у -----
{План асигнувань у редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 86 від 03.02.2005, 

із змінами, внссснимн згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010,

у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, 

№ 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017}

/Т  о /У *
5 ___

ГОЛОГ-М і ' имнвчвйсыю!
олужби і  .'кнн**4мим області

ЗА ^вСТРОВДКО  
т » НА О Б Л І К



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства
фінансів Українивід 26.11.2012 № 1220)

Зат^еріжений у сумі: Сім мільйонів 
( 70^0і|00) гривень.

(сума літерами і цифрами)
ГолоЬаІобласиої ради 

(пдфЖ) ...... , ^

АЗД.ОЛІИНИК
(підпис)

(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

(ініціали і прізвище) 

М П .

на 2018 рік

00022438 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи) 

м. Вінниця 
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Обласний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 01 Апарат місцевої ради, 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)-! 0113242 " Інші заходи у сфері соціального захисту ")

Показники КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оплата праці 2110 0
Нарахування на оплату праці 2120 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 2282 0
Соціальне забезпечення 2700 378600 555800 527700 \ 5І 7600 651400 597800 529800 635000 573200 547600 606100 659400 6850000
Інші видатки 5000* 7000 12000 12000 \1 000 12000 12500 12500 20000 12500 12500 12500 12500 150000
УСЬОГО 385600 567800 539700 І 9 J600 663400 610300 542300 655000 585700 560100 618600 671900 7000000

Керівник
/? -О

/  \  v
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Ш ї * *
• технічний над, який »OTOMW » оебо асі «од

< п і ^

(ПІДПИС)

Ш И К AJ
(ініціаш^Ейрізвище)

Ю К У РЛ .П .
(ініціали і прізвище;

і економічно; класифікаиЕ »идеткіе бюджету, крім тих. що виділені окремо.

, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, і

V . ~4і*гїс£ Ґ ^ '  * / /  .
{План асигнувань у редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.20|4, 
із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України №  1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010, у редакції Нака у * 
із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, №  1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017}

ГОПОГ , ^ ----
безпосередньо встановлені призначені і у державюму У Вінницькій області

ЗА РЕЄ С ТРО В А Н О
ТА ИЗЯТО НА ОБЛІК

від 63.022Р0і,- — І
ірства фіфшф. 26.11 20

/ S  С У - / /. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

накатом Міністерства фінансів України 
від 28 січня 2002 р. N  57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

Затверджую у сумі: Два мільйони триста тисяч

КОШТОРИС 
на 2018 рік

00022438 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи) 

м. Вінниця 
(найменування міста, району, області) 
вид бюджету Обласний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат місцевої ради , 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,
які не застосовують програмно-цільового методу)* 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління"

(ГРН)

Показники Код
Усього на рік

РАЗОМЗагальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 2300000 0 2300000

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 2300000 0 2300000
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. X X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0
(розписати за підгрупами) 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0
(розписати за підгрупами) 0
інші надходження, у  т. ч. X 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за 

типом боргового зобов'язання) X 0 0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

208400
0

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитуваннябюджету, класифікації кредитування 
бюджету) X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 2300000 0 2300000
Поточні видатки 2000 2300000 2300000
Оплата праці 2110 0
Заробітна плата 2111 0
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 0
Використання товарів і послуг 2200 650000 650000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 270000 270000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 380000 380000
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0
Оплата теплопостачання 2271 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0
Оплата електроенергії 2273 0
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0 0 0
Дослідження і розроОки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 2281



1 2 3 4 5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 240» 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600 800000 0 800000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 800000 800000
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 850000 0 850000
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів ГХ пз
Надання зовнішніх кредитів U b io
Нерозподілені видатки Ц о о

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу (підпис)

^ОЛІЙЖПГА.Д^

(ініц^

Ц О К У РЛ .П .
(ініціали і прізвище)

М . О / - Л 0 А /
(число, місяць, рік)

кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього", 

розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, 

встановлені призначення у державному бюджеті.
и У  0 0 «  ̂

{План асигну вань у  редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 86 від 03.02.2005, 

із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010,

у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, 

№ 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017}

/ Г  ( У . / і  

&

-г  “  * Т . <»знвче*сь«0ІГлкос.-«* У • -- . Г..Г-ГІслужо« /  •• . с&тсп
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства
фінансів Українивід 26.11.2012 № 1220)

Затвер,
(23001

у сумі: Два мільйони триста тисяч 
гривень

(сума літерами і цифрами) 
асної ради ^

^ ---------- ^
А^СОЛІЙНИК

(ПІДПИС) 1  [»»...чттт» і Л

^  ^  
З І(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 рік

*

/
-*

00022438 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи) 

м. Вінниця 
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Обласний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 01 Апарат місцевої ради, 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)-! 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління"

Показники КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оплата праці 2110 0
Нарахування на оплату праці 2120 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 2282 0
Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 193800 174900 180700 1415І0 195400 185700 190700 204700 194700 197700 198300 241900 2300000
УСЬОГО 193800 174900 180700 1415(\С 195400 185700 190700 204700 194700 197700 198300 241900 2300000

Керівник

^
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

м .п .”  І Ь  л і  \
и  І / »ігЛ *11• Ттеїгт«* «м. дай  иду«>с і и ^ ц і

NN.

\1
* г*

л економмноТ класифікації видатків бюджету, крім тих. щ о виділені окремо.

МнюЙЗЫ-и^звшце)
ИОКУР л.п . 

(ініціали і прізвище;

Ч и *  у

^•Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення ¥ державному бюджету < 1 . 7 Д ^ № о " ? и о 0 < к * ! Я

> \  і  , /  І -  - г  н  ’
{План асигнувань.у редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.200^, ід 0 3 .0 |.2 § ) 5 / 'і і |
із змінами, анесекими'згідно з Наказами Міністерства фінансів України №  1512 від 24.12.2009, №  268 від 19.05.2010, у редакції Наказу Міністерства фінансів УкраішгУГг 1 £ у  М Г 6  11.2012 А л  
із зм ініф ц£«^(еіру«^ згіуноц Нарізами Міністерства фінансів №  398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, X» 558 від 07.06.2017} І ^  |

I  ******* ‘

/ Г  О / . / / / ? ,  

/р



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України 
віл 28 січня 2002 p. N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04.12.2015 J t  1118)

КОШТОРИС 
на 2018 рік

00022438 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи) 

м. Вінниця 
(найменування міста, району, області) 
вид бюджету Обласний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат місцевої ради ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________ ,
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,
які не застосовують програмно-цільового методу)* 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»

(гри)

Показники Код
Усього на рік

РАЗОМЗагальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 3000000 0 3000000

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 3000000 0 3000000
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. X X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0
(розписати за підгрупами) 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0
(розписати за підгрупами) 0
інші надходження, у  т. ч. X 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за 

типом боргового зобов'язання) X 0 0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

208400
0

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитуваннябюджету, класифікації кредитування 
бюджету) X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 3000000 0 3000000
Поточні видатки 2000 3000000 3000000
Оплата праці 2110 0
Заробітна плата 2111 0
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 0
Використання товарів і послуг 2200 0 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0
Оплата теплопостачання 2271 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0
Оплата електроенергії 2273 0
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 2281



1 2 3 4 5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600 3000000 0 3000000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 3000000 3000000
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 0 0 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям <" У  112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів \ 4210
Нерозподілені видатки \ ЮОО

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

(підпис)

і»виіце)

НОКУР Л .П .
(ініціали і прізвище)

М С / Л / <ґ
(число, місяць, рік)
п ї ї  

О у
’ Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". 

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, 

яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
* *1* V ;  т '■

{План асигнувань у редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 86 від 03.02.2005, 

із змінами, внсссннми згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 1312 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010,

у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 1220 від 26.11.2012; «змінами, внсссиими згідно з Наказами Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013, 

№ 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017}

/ Г  0 / / У

Готсміа упреш*«»' Дгркмнс* казначейсько? 
олуийи України у  Вінмицьгій області 

ЭАР«ССТРОВАНО  
ТА ИЗЯТГ) НА ОКЛІК



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства
фінансів Українивід 26.11.2012 № 1220)

Затвор; жений у сумі: Три мільйони 
(ЗООвО )0) гривень.

| (сума літерами і цифрами)
Голова обласної ради 

(п9вй а)
А

(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 рік

Д.ОЛІЙНИК
(ініціали і прізвище)

М. П.

г д \й
00022438 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи) 
м. Вінниця 

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Обласний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 01 Апарат місцевої ради, 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Г f i .  . . ------  *ч
^ І Н А  *

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)-1 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»

Показники КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оплата праці 2110 0
Нарахування на оплату праці 2120 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 2282 0
Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 0 250000 250000 24<to0 3 250000 250000 200000 350000 300000 300000 310000 300000 3000000
УСЬОГО 0 250000 250000 240В( 0 250000

/ \
250000 200000 350000 300000 300000 310000 300000 3000000

Керівник

Керівник бухгалтерської служби X начальник планово-фінансового підрозділу
\

М.П.**
• Тукнічций код, ркий рключае р с»6« »9 кади жономічщЯ крім тих, що »иділжі окремо

*• Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у де]

{План асигнувань у редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, JM 
із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України №  1512 від 24.12.2009, №  268 від 19.05.2010, у редакції Наказу Міі 
із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів №  398 від 18.03.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 558 від 07.06.2017}

(П ІД П И С /-

SJHflHHK А.Д. 
п аяг  і прізвище)
ИОКУР Л.П.

(ініціали і прізвище;

7 ш ош т W m w M w  Дари— не* ш т т т * * * »  
олумвм у в*нниммій овгшеті

86 від 03.02.2(»ISFe«CTPO*AHO
стерства фінансіТ ♦кИіЖУ-№0 2 ?П^іггІУгГ^ т 12

23 г! 5 січ 2018 23


