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УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 436

18 липня 2017 р. 23 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 
20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»

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

1. Внести до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1 Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, внести зміни в 
додаток 1 до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 
року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), а саме: збільшити 
план доходів загального фонду обласного бюджету на 2017 рік на суму
60322,477 тис.грн, у тому числі: по коду бюджетної класифікації 11010100 
«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати» -  на 47322,477 тис.грн, 
по коду бюджетної класифікації 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами» -  на 3000,000 тис.грн, по коду бюджетної 
класифікації 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»
-  на 6000,000 тис.грн, по коду бюджетної класифікації 21050000 «Плата за 
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» — на 4000,000 
тис.грн.

1.2 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету обласній 
Раді на загальну суму 2100,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 0113400 «Інші 
видатки на соціальний захист населення» на суму 2000,000 тис.грн., КПКВК 
0118600 «Інші видатки» на суму 100,000 тис.грн.



1.3 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації на загальну суму 8000,000 тис.грн, в тому 
числі за КПКВК 0918600 «Інші видатки» на суму 8000,000 тис.грн.

1.4 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету управлінню 
фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації на загальну суму
4690.000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 1315011 «Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на суму 1340,000 
тис.грн, КПКВК 1315012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту» на суму 1475,000 тис.грн, КПКВК 
1315021 «Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл» на 
суму 100,000 тис.грн, КПКВК 1315031 «Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 220,000 
тис.грн, КПКВК 1315033 «Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної майстерності» на суму 900,000 тис.грн, 
КПКВК 1315042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму
310.000 тис.грн, КПКВК 1315053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих 
осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості» на суму 40,000 тис.грн, КПКВК 1315061 «Забезпечення 
діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму
25.000 тис.грн, КПКВК 1315062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на 
суму 280,000 тис.грн.

1.5 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації на загальну суму 26521,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
1411120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації» на суму 1500,000 тис.грн, КПКВК 1412010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» на суму 5950,000 тис.грн, КПКВК 
1412030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на суму
11165.000 тис.грн, КПКВК 1412060 «Санаторне лікування хворих на 
туберкульоз» на суму 2550,00 тис.грн, КПКВК 1412070 «Санаторне лікування 
дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)» на 
суму 880,000 тис.грн, КПКВК 1412090 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування» на суму 176,000 тис.грн, КПКВК 
1412100 «Створення банків крові та її компонентів» на суму 200,000 тис.грн, 
КПКВК 1412110 «Надання екстреної та швидкої медичної допомоги 
населенню» на суму 500,000 тис.грн, КПКВК 1412130 «Спеціалізована 
амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на суму 200,000 тис.грн, 
КПКВК 1412220 «Інші заходи у галузі охорони здоров'я» на суму 3400,000 
тис.грн.

1.6 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту соціальної та молодіжної політики



обласної державної адміністрації на загальну суму 3350,917 тис.грн, в тому 
числі за КПКВК 1513101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку» на суму 850,000 тис.грн, КПКВК 1513102 «Забезпечення 
соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для 
проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть 
вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, 
психічні захворювання або інші хвороби» на суму 142,000 тис.грн, КПКВК 
1513134 «Заходи державної політики з питань сім'ї» на суму 150,000 тис.грн, 
КПКВК 1513160 «Оздоровлення та відпочинок дітей,(крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на суму
38,000 тис.грн, КПКВК 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» 
на суму 1820,917 тис.грн, КПКВК 1518600 «Інші видатки» на суму 350,000

1.7 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Службі у справах дітей обласної державної 
адміністрації за КПКВК 2013111 «Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах» на суму 417,000 
тис.грн.

1.8 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету управлінню культури і мистецтв обласної державної 
адміністрації на загальну суму 3051,060 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
2411120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації» на суму 1271,984 тис.грн, КПКВК 2414030 «Філармонії, музичні 
колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 116,000 
тис.грн, КПКВК 2414060 «Бібліотеки» на суму 70,700 тис.грн, КПКВК 2414070 
«Музеї і виставки» на суму 812,560 тис.грн, КПКВК 2414080 «Заповідники» на 
суму 199,816 тис.грн, КПКВК 2414110 «Кінематографія» на суму 535,000 
тис.грн, КПКВК 2418600 «Інші видатки» на суму 45,000 тис.грн.

1.9 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації на загальну суму 100,000 тис.грн, в тому числі 
за КПКВК 3018600 «Інші видатки» на суму 100,000 тис.грн.

1.10 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного • 
бюджету Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури обласної державної адміністрації на загальну суму 3000,000 
тис.грн, в тому числі за КПКВК 4017470 «Внески до статутного капіталу 
суб'єктів господарювання» на суму 2000,000 тис.грн, КПКВК 4016650 
«Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на суму 1000,000 тис.грн.

1.11 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту будівництва, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації на загальну суму 5592,500 тис.грн, в тому числі за

тис.грн.



КПКВК 4716310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» 
на суму 1450,000 тис.грн, КПКВК 4716360 «Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю» на суму 2680,000 тис.грн, КПКВК 4716380 «Будівництво та 
реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів» на 
суму 800,000 тис.грн, КПКВК 4716410 «Реалізація інвестиційних проектів» на 
суму 520,000 тис.грн, КПКВК 4718600 «Інші видатки» на суму 142,500 тис.грн.

1.12 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації за 
КПКВК 6717810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха» на суму 600,000 тис.грн.

1.13 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 2900,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
7618370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на суму
2900,000 тис.грн.

2. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.2-1.13 цього рішення, 
здійснити за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду обласного 
бюджету відповідно до додатку 1 цього рішення.

3. Згідно із підпунктами 1.1-1.13 внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 
рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про 
обласний бюджет на 2017 рік» відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 цього 
рішення.

4. Затвердити зміни до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», внесені 
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації за погодженням з 
постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, а саме:

- від 01 березня 2017 
бюджету на 2017 рік»;

року № 136 «Про внесення змін до обласного

- від 23 березня 2017 
бюджету на 2017 рік»;

року № 207 «Про внесення змін до обласного

- від 04 квітня 
бюджету на 2017 рік».

2017 року № 247 «Про внесення змін до обласного

- від 20 квітня 
бюджету на 2017 рік».

2017 року № 277 «Про внесення змін до обласного

- від 26 квітня 
бюджету на 2017 рік».

2017 року № 293 «Про внесення змін до обласного

- від 12 травня 
бюджету на 2017 рік».

2017 року № 328 «Про внесення змін до обласного

- від 31 травня 2017 року № 373 «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік».

ч



- від 07 червня 2017 року № 390 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік».

- від 14 червня 2017 року № 405 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік».

- від 30 червня 2017 року № 451 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік».

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

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

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Dod-1_pr_06.07.2017 1
Додаток 1

до рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 18 липня 2017 року №

ЗМІНИ
у додаток 1 до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №221 "Про обласний бюджет на 2017 

рік" (зі змінами)
__________________________________  _____________________________________ _________________(тис.грн.)

Код Найменування доходів Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
у т.ч.: бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 56 322,477 56 322,477

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості 56 322,477 56 322,477

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 56 322,477 56 322,477
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати 47322,477 47 322,477

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими агентами

3 000,000 3 000,000

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата 6 000,000 6 000,000

20000000 Неподаткові надходження 4 000,000 4 000,000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4 000,000 4 000,000
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 4 000,000 4 000,000

Разом доходів 60 322,477 60 322,477

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток 2
до рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 18 липня 2017 року №

Джерела фінансування обласного бюджету на 2017 рік
____________________________ ________________________________________________________________________ ( тис.грн.)

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

РазомРазом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
Загальне фінансування 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього за типом кредитора -37 056,744 37 056,744 37 056,744 0,000
200000 Внутрішнє фінансування -37 056,744 37 056,744 37 056,744 0,000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів -37 056,744 37 056,744 37 056,744 0,000

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

-37 056,744 37 056,744 37 056,744 0,000

Всього за типом боргового зобов’язання -37 056,744 37 056,744 37 056,744 0,000
600000 Фінансування за активними операціями -37 056,744 37 056,744 37 056,744 0,000

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

-37 056,744 37 056,744 37 056,744 0,000

Заступник голови обласної Ради І .В .Х м іл ь



Додаток З
до рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 18 липня 2017 року №

ЗМІНИ
у додаток 3 "Розподіл видатків обласного бюджету на 2017 року" до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 "Про

обласний бюджет на 2017 рік"
(тис. гри.)

К од п р о гр ам н о ї 

к л ас и ф ік ац ії 

в и д а т к ів  та  

к рсд и туван н » 

м ісц еви х  

б ю д ж е т ів 1

К од

тпквкмь/
Т К В К Б М С 2

К о д  Ф К В К Ь / 

ктквк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМ С

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

3 них
видатки

розвитку
Всього видатки

споживання

з них
видатки

розвитку

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
снеогоносГі

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

0100000 Обласна рада 2 100,000 2 100,000 2 100,000
0110000 Обласна рада 2 100,000 2 100.000 2 100,000
0110100 0100 Державне управління

0113400 3400 1090/
090412

Інші видатки на соціальний захист 
населення

2 000,000 2 000,000 2 000,000

0118600 8600 0133/
250404 Інші видатки 100,000 100,000 100,000

0900000 Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку О Д А

8 000,00000

0910000 Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку ОДА 8 000,000 Я 000,000 8 000.00000

0918600 8600 0133/
250404 Інші видатки 8 000,000 8 000,000 8 000,00000

0918601 8601 0133/250404 Обласний конкурс розвитку територіальних громад 
області * 000,000 8 000.000 8 000,000

1300000 Управл іння фізичної культури і спорту О Д А 4 690,000 4 690,000 2,000 4 690,000
1310000 Управління фізичної культури і спорту ОДА 4 690.000 4 690.000 2,000 4 690.000

1315000 5000 Ф ізична культура і спорт 4 690,000 4 690,000 2,000 4 690,000
1315010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 2 815,000 2 815,000 2 815,000

1315011 5011 0810/
130102

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

1 340,000 1 340,000 1 340,000

1315012 5012 0810/
130106

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту

1 475,000 1 475,000 1 475,000

1315020 5020 Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів 100,000 100,000 100,000

1315021 5021 0810/
130104

Утримання центрів з інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл

100,000 100,000 100,000

1315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 120,000 1 120,000 2,000 1 120,000

1315031 5031 0810/
130107

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

220,000 220.000 220,000

1



Код проірамно 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
ТІІКВКМЬ
ТКВКБМС2

КодФКВКЬ/
ктквк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавші, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загал ьн и й  ф о н д С п е ц іал ь н и й  ф о н д

Разом
Всього видатки

споживання

з них
видатки

розвитку
Всього

видатки
споживання

з них
видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та оплата праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

бюджет
розвитку

1315033 5033
0810/ 

130114

Забезпечення підготовки спортсменів 
вищих категорій школами вищої 
спортивної майстерності

900,000 900,000 2,000 900,000

1315040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 310,000 310,000 310,000

1315042 5042
0810/

130205

Ф інансова підтримка спортивних споруд, 
які належать громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості

310,000 310,000 310,000

1315050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 40,000 40,000 40,000

1315053 5053
0810/

130204

Фінансова підтримка на утримання 
місцевих осередків (рад) всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

40,000 40,000 40,000

1315060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 305,000 305,000 305,000

1315061 5061
0810/
130115

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

25,000 25,000 25,000

1315062 5062
0810/

130112

П ідтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійсню ю ть ф ізкультурно- 
спортивну діяльність в регіоні

280,000 280,000 280,000

1400000 Департамент охорони здоров'я ОДА 3 600,000 3 600,000 22 921,00000 22 921,000 22 921,000 26 521,00000
1410000 Департамент охорони здоров'я ОДА 3 600.000 3 600,000 22 921,00000 22 921,000 22 921,000 26 521,00000

1411000 1000 Освіта 1 500,00000 1 500,000 1 500,000 1 500,00000

1411120 1120
0941/

070601
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами 1 і 11 рівнів акредитації

1 500,00000 1 500,000 1 500,000 1 500,00000

1412000 2000 Охорона здоров'я 3 600,000 3 600,000 21 421,00000 21 421,000 21 421,000 25 021,00000

1412010 2010
0731/

080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

5 950,000 5 950,000 5 950,000 5 950,000

1412030 2030
0732/

080201
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

400,000 400,000 10 765,000 10 765.000 10 765,000 11 165,000

1412060 2060
0734/

080204
Санаторне лікування хворих на 
туберкульоз

2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000

1412070 2070
0734/

080205

Санаторне лікування дітей та підлітків із 
соматичними захворю ваннями (крім 
туберкульозу)

880,000 880.000 880,000 880,000

1412090 2090
0761/

080207

УІедико-соціальний захист д ітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування

176,000 176,000 176,000 176,000

1412100 2100
0762/

080208
Створення банків крові та її компонентів 200,000 200,000 200,000
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Кол програмно 
класифікації 
нилатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
тпквкмь
ТКВКБМС2

Код ФКВКЬ/
ктквк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

З агал ьн и й  ф он д С п е ц іал ь н и й  ф о н д

Разом
ВСЬОГО

видатки
споживання

з них
видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

з них
видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та оплата праці

комунальні 
послуги та

бюджет
розвитку

1412110 2110
0724/

080209
Надання екстренної та ш видкої медичної 
допомоги населенню

500,000 500,000 500,000 500,000

1412130 2130
0722/

080400
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

200,000 200.000 200,000 200,000

1412220 2220 0763/
081002

Інші заходи у галузі охорони здоров'я 3 000,000 3 000.000 400,00000 400,000 400,000 3 400,000

1500000 Департамент соціальної та молодіжної політики О Д А 2 500,917 2 500,917 850,000 850,000 850,000 3 350,917
1510000 Департ ам ент  соціальної т а м олодіж н ої політ ики ОДЛ 2 500,917 2 500,917 850,000 850,000 850,000 3 350,917
1513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечений 2 150,917 2 150,917 850,000 850,000 850,000 3 000,917

1513100 3100
Надання соціальних та  реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в 
установах соціального обслуговування

142,000 142,000 850,000 850,000 850,000 992,000

1513101 3101
1010/

090601

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

850,000 850,000 850,000 850,000

1513102 3102
1020/

090901

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця 
для проживання, всебічної підтримки, 
захисту та безпеки особам, які не можуть 
вести самостійний спосіб ж иття через 
похилий вік, ф ізичні та розумові вади, 
психічні захворю вання або інші хвороби

142,000 142,000 142,000

1513130 3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 

населення
150,000 150,000 150,000

1513134 3134
1040/

091104
Заходи держ авної політики з питань сім 'ї 150,000 150,000 150,000

1513160 3160
1040/

091108

Оздоровлення та в ідпочинок дітей,(крім  
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок кош тів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

38,000 38,000 38,000

1513400 3400
1090/

090412
Інші видатки на соціальний захист 
населення

1 820,917 1 820,917 1 820,917

15 1 8 6 0 0 8600
0133/

250404
Інші видатки 350,000 350,000 350,000

2000000 Служба у справах дітей О Д А 417,000 417,000 417,000 417,000
2 0 1 0 0 0 0 Служ ба у справах діт ей ОДА 417,000 417,000 417,000 417,000
2 0 1 3 0 0 0 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 417,000 417,000 417,000 417,000

20131 10 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 

захисту 417,000 417.000 417,000 417,000

20131 11 3111
1040

/090700

Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, які опинились в 
складних життєвих обставинах 
---------------------------------_____________________ . . . . .

417,000 417,000 417.000 417,000

з



Код програмно 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
ТПКВКМБ
ТКВКБМС

КодФКВКБ'
ктквк

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМ С

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

з них
видатки

розвитку
Всього

видатки
споживання

з них
видатки
розвитку

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та оплата праці

комунальні 
послуги та

бюджет
розвитку

2400000 Управління культури і мистецтв ОДА 2 132,316 2 132,316 35,700 918,744 918,744 918,744 3 051,060
2410000 Управління культури і мистецтв ОДА 2 132,316 2 132,316 35,700 918,744 918,744 918,744 3 051,060

2411000 1000 Освіта 928,800 928,800 343,184 343,184 343,184 1 271,984

2411120 1120 0941/
070601

Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І і II рівнів акредитації 928,800 928,800 343,184 343,184 343,184 1 271,984

2414000 4000 Культура і мистецтво 1 203,516 1 203,516 35,700 575,560 575,560 575,560 1 779,076

2414030 4030 0822/
110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи 116,000 116,000 116,000

2414060 4060 0824/
110201 Бібліотеки 70,700 70,700 35,700 70,700

2414070 4070 0824/
110202 Музеї і виставки 282,000 282,000 530,560 530,560 530,560 812,560

2414080 4080 0827/
110203 Заповідники 199,816 199,816 199,816

2414110 4110 0823/
110300 Кінематографія 535,000 535,000 535,0(H)

2418600 8600 0133/
250404 Інші видатки 45,000 45,000 45,000 45,000

3000000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА 100,000 100,000 100,000

3010000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА 100,000 100,000 100,000

3018000 8000 Видатки не віднесені до основних груп 100,000 100,000 100,000

3018600 8600 0133/
250404 Інші видатки 100,000 100,000 100,000

4000000 Департамент житлово-комунального господарства енергетики 
та інфраструктури ОДА 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000

4010000 Департамент житлово-комунального господарства 
енергетики та інфраструктури ОДА .? 000,000 .? 000,000 3 000,000 .? 000,000

4016600 6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, 
телекомунікації та інформатика 1 000,00000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

4016650 6650 0456/
170703

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг 1 000,00000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

4017400 7400 Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

4017470 7470 0490/
180409

Знески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

4700000 Департамент будівництва, містобудування та архітектури 
ОДА 142,500 142,500 5 450,00000 5 450,000 5 450,000 5 592,500

4 7 1 0 0 0 0 Департамент будівництва, містобудування та архітектури 
ОДА 142,500 142,500 5 450,00000 5 450,000 5 450,000 5 592,500

4710000 6300 Будівництво 5 450,00000 5 450,000 5 450,000 5 450,000

4716310 6310 0490/
150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
юзвитку території 1 450,000 1 450,000 1 450,000 1 450,000

4



Кол п рограм ної 

класи ф ік ац ії 
ни ла і кін та

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд
К од

К од  Ф К В К Б /
видатки

споживання

3 них
видатки
розвитку

видатки
споживання

з них 3 них
кредитування

місцевих

б ю д ж е т ів1

Г К В К Б М С 2
К Т К В К Всьою

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього
оплата праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

видатки
розвитку бюджет

розвитку

4716360 6360
0731/

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
лікарень загального профілю

2 680,000 2 680,000 2 680,000 2 680,000

4716380 6380
0732/

150119

Будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

800,000 800,000 800,000 800,000

4716410 6410
0470/

150122
Реалізація інвестиційних проектів 520,000 520,000 520,000 520,000

4718600 8600
0133/

250404
Інші видатки 142,500 142,500 142,500

6700000 Департамент цивільного захисту ОДА 600,000 600,000 600,000 600,000
6710000 Д епарт ам ент  цивільного захист у ОДА 600,000 600,000 600,000 600,000

6717800 7800
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха
600,000 600,000 600,000 600,000

6717810 7810
0320/

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію  
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

600,000 600.000 600,000 600,000

7600000 Департамент фінансів ОДА 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,00000
7610000 Д епарт ам ент  ф інансів ОДА 2 900,000 2 900.000 2 900,000 2 900.00000
7618000 8000 Видатки не віднесені до основних груп 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,00000

Субвенції 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,00000

7618370 8370
0180/

250344

Субвенція з  з місцевого бю джету 
державному бю джету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів

2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000

7618374 8370
0180/

250344

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

2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000

Головне управління Національної поліцій у  Вінницькій області 1 500,000 / 500.000 / 500,000 1 500.000
Військова частина 3028 Національної гвард ії України 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 400,000

Всього 23 265,73300 23 265,73300 37,000 31 056,744 37 056,744 37 056,744 60 322,477

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль
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Додаток № 4 
до рішення 23 сесії обласнорї Ради 7 скликання 

від 18 липня 2017 року №

у додаток 5 "Міжбюджетні трансферти з Вінницького обласного бюджету 
місцевим/державному бюджету на 2017 рік” до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 

20 грудня 2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік”

(тис.грн.)

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція спеціального фонду

Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно- 

територіальної одиниці

Субвенція з з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

00000000000 Державний бюджет 2 9 0 0 ,0 0 0

Всього 2 900,000

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток 5
до рішення 23 сесії обласної ради 7 скликання 

від 18 липня 2017 року №
ЗМ ІН И

у додаток 6 "Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку” до рішення 13 сесії обласної
Ради 7 скликанння від 20 грудня 2016 року №221 "Про обласний бюджет на 2017 рік”

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бю дж етіві

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/
ктквк

Назва головного розпорядника 
коштів Назва об'єктів відповідно до 

проектно-кошторисної документації; 
тощо

Загальний
обсяг

фінансування
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Разом видатків 
на поточний рікНайменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1400000 Департамент охорони здоров'я ОДА 22 921,000
1410000 Департамент охорони здоров'я ОДА 22 921,000
1411000 1000 Освіта І 500,000

1411120 1120
0941/

070601
Підготовка кадрів вищими навчальни.\ш  
закладами 1 і II  рівнів акредит ації 1 500,000

1412000 2000 Охорона здоров'я 21 421,000

1412010 2010
0731/

080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки 5 950,000

1412030 2030
0732/

080201
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки 10 765,000

1412060 2060
0734/

080204
Санаторне лікування хворих на туберкульоз - капітальні видатки 2 550,000

1412070 2070
0734/

080205

Санаторне лікування дітей та підлітків із 
соматичними захворюваннями (крім 
туберкульозу)

- капітальні видатки 880,000

1412090 2090
0761/

080207

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

- капітальні видатки 176,000

1412110 2110
0724/

080209
Падання екстренної та швидкої медичної 
допомоги населенню

- капітальні видатки 500,000

1412030 2030
0732/

080201
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки 200,000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1412220 2220
0763/

081002
Інші заходи у галузі охорони здоров'я - капітальні видатки 400,000

1500000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 850,000

1510000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 850,000

1513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 850,000

1513100 3100
Падання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в 
установах соціального обслуговування

850,000

1513101 3101
1010/

090601

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

- капітальні видатки 850,000

2000000 С Л У Ж Б А  У С П Р А В А Х  Д ІТ Е Й  В ІН Н И Ц Ь К О Ї О Д А 417,000

2010000 Служба >’ справах дітей Вінницької ОДА 417,000
3000 С оц іал ь н и й  за х и с т  та  со ц іал ь н е  забезп еч ен н я 417,000

2013110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 

захисту 417,000

2013111 3111 1040
Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились в складних 
життєвих обставинах

- капітальні видатки 417,000

2400000 Управління культури і мистецтв ОДА 918,744

2410000 Управління культури і мистецтв ОДА 918,744

2411120 1120 0941
Вищі заклади освіти 1 та II рівнів 
акредитації - капітальні видатки 343,184

2414070 4070
0824/

110202
Музеї і виставки - капітальні видатки 530,560

2418600 8600
0133/

250404
Інші видатки - капітальні видатки 45,000

4000000
Департамент житлово-комунального господарства енергетики 

та інфраструктури ОДА 3 000,000

4010000
депиртимтт житлови-кимупильниги гиспттрстни енергетики

-  Л*---------------------ҐЛТІ А 3 000,000

4016600 6600
Транспорт, дорож нє господарство, зв ’язок, 

телекомунікації та інформатика 1 000,000

4016650 6650
0456/

170703
Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

- капітальні видатки 1 000,000

4017400 7400 Інші послуги пов'язані з економічною  діяльністю 2 000,000

4017470 7470
0490/

180409
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

- капітальні видатки 2 000,000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

4700000
Департамент будівництва, містобудування та 

архітектури ОДА
5 450,000

4 7 16310 6310
0490/

150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного  
розвит ку

- капітальні видатки 1 450,00000

Куапітальний ремонт приміщень в адмінбудівлі по вул. Соборна, 15-а в м. Вінниця 1 450,00000

4716360 6360
0731/

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю

- капітальні видатки 2 680,000

Капітальний ремонт фасаду та даху будівлі корпусу №1 «Адміністративний» Вінницької 
обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, по вул. Пирогова, 46, м.Вінниця 1 146,400

Капітальний ремонт фасадів та покрівлі гематологічного відділення (корпус №14) 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул.Пирогова.46 1 533.600

4716380 6380 0732/
150119

Будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

- капітальні видатки 800,000

Реконструкція складу комунального закладу "База спеціального медичного постачання" за 
адресою м.Хмільник, вул.Монастирська, 69 "реконструкція покрівлі" 800.000

4716410 6410
0470/

150122
Реалізація інвестиційних проектів - капітальні видатки 520,000

"Вінницький обласний український музично-драматичний театр ім.Садовського по вул. 
Театральній, 13, м.Вінниця - реставрація з реконструкцією" 520,000

6700000 Депаратамент цивільного захисту ОДА 600,000

6717810 7810
0320/

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

- капітальні видатки 600,000

7600000 Департамент фінансів ОДА 2 900,000

7618374 8370
0180/

250344

на виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 
2016-2020 роки "Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та пюмад"

- капітальні видатки 2 900,000

Головне управління Національної поліцій у  Вінницькій област і 1 500,000
Військова частина 3028 Н аціональної гвардії України 1 400.000

Всього 37 056,744

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток 6
до рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 18 липня 2017 року №

у додаток 7 "Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
обласного бюджету у 2017 році" до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликанння від 20 грудня 2016 року №221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

(тис грн)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС*

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

0100000 Обласна рада 2 100,000 2 100,000

0110000 Обласна рада 2 100,000 2 100,000
0113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 000,000 2 000,000

0113400 3400
1090

/090412
Інші видатки на соціальний захист населення

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки

2 000,000 2 000,000

0118000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп 100,000 100,000

0118600 8600 0133
/250404

Інші видатки
Програма розвитку місцевого самоврядування 
у Вінницькій області на 2013-2017 роки

100,000 100,000

1300000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 590,000 590,000

1310000 Управління ф иичної культури та спорту ОДА 590,000 590,000

1315000 5000 Фізична культура і спорт 310,000 310,000

1315040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 310,000 310,000

1315042 5042 0810/
130205

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної 
спрямованості

Цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016 

2020роки
310,000 310,000

1315060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 280,000 280,000

1315062 5062
0810/
130112

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

Цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016 

2020роки
280,000 280,000

1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА 3 000,000 0,000 3 000,000

1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА 3 000,000 0,000 3 000,000

1412000 2000 | Охорона здоров'я 3 000,000 0,000 3 000,000

1



1412220 2220 0763
/081002 Інші заходи у галузі охорони здоров'я Обласна програма «Боротьба з онкологічними 

захворюваннями на період 2017-2021 роки»
3 000,000 3 000,000

1500000
Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької

ОДА
2 358,917 0,000 2 358,917

1510000
Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької

ОДА
2 358,917 0,000 2 358,917

1513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 288,917 0,000 2 288,917

1513140 3140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 150,000 150,000

1513134 3134 1040/
091107

Заходи державної політики з питань сім'ї
Обласна комплексна програма підтримки сімї, 
запобігання домашньому насильству, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
та чоловіків та попередження торгівлі людьми 
на період до 2021 року

150,000 150,000

1513160 3160 1040/
091108

Оздоровлення та відпочинок дітей,(крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Обласна цільова соціальна програма 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, 
розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року

318,000 318,000

1513400 3400 1090
/090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Обласна комплексна цільова програма 
підтримки учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції на 2016-2018 роки

1 820,917 1 820,917

1518000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп 70,000 70,000

1518600 8600 0133
/250404 Інші видатки

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки

70,000 70,000

3000000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА
100,000 100,000

3010000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю О Л Л
100,000 100,000

3018600 8600 Інші видатки 100,000 100,000

3018601 8601 0133
/250404 Інші видатки

Проведення конкурсу журналістських робіт 
"Реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади"

100,000 100,000

7600000 Департамент фінансів ОДА 0,000 2 900,000 2 900,000

7610000 Департамент фінансів ОДА 0,000 2 900,000 2 900,000

2



761837« 8370
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів

0,000 2 900,000 2 900,000

7618374 8370
0180

/250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів

Комплексна оборонно-правоохоронна програма 
Вінницької області на 2016-2020 роки "Безпечна 
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та 
громади"

2 900,000 2 900,000

ВСЬОГО 8 148,917 2 900,000 11 048,917

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль

з



Пояснювальна записка 
до проекту рішення сесії обласної Ради про внесення змін до

рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року 
№ 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

Проект рішення для винесення на чергову сесію обласної Ради 
підготовлений для забезпечення здійснення низки необхідних видатків.
У проекті збільшується дохідна та видаткова частина обласного бюджету на
60322,477 тис.грн. між головними розпорядниками коштів обласного 
бюджету.

Обласна Рада

Збільшуються видатки загального фонду обласного бюджету обласній 
Раді на загальну суму 2000,000 тис.грн, в тому числі:

- КПКВК 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» на
суму 2000,000 тис.грн на виконання заходів Комплексної цільової програми соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки.

- КПКВК 0118600 «Інші видатки» на суму 100,000 тис.грн на виконання 
заходів Програма розвитку місцевого самоврядування у  Вінницькій області на 2013-2017 
роки.

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку ОДА

Збільшуються видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації на загальну суму 8000,000 тис.грн, в тому 
числі за КПКВК 0918600 «Інші видатки» на суму 8000,000 тис.грн для проведення 
обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.

Управління фізичної культури та спорту ОДА

Збільшуються видатки загального фонду обласного бюджету управлінню 
фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації на загальну суму
4690,000 тис.грн, а саме:

- КПКВК 1315011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту» на суму 1340,000 тис.грн, управлінню фізичної культури 
та спорту Вінницької обласної державної адміністрації для придбання спортивної 
екіпіровки та інвентарю, забезпечення відрядження, проживання та харчування з метою 
участі у  всеукраїнських та міжнародних змаганнях, в тому числі з боксу;

- КПКВК 1315012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
3 неолімпійських видів спорту» на суму 1475,000 тис.грн, управлінню фізичної 
культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації для придбання 
спортивної екіпіровки та інвентарю, забезпечення відряджень, проживання та 
харчування з метою участі у  всеукраїнських та міжнародних змаганнях;



- КПКВК 1315021 «Утримання центрів з інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл» на суму 100,000 тис.гри, на придбання тотамі для проведення 
тренувань боротьбою дзюдо людям з інвалідністю зору;

- КПКВК 1315031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 220,000 тис.грн, 
комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 
школа з волейболу " для оплати оренди спортивних залів;

- КПКВК 1315033 «Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 
школами вищої спортивної майстерності» на суму 900,000 тис.грн, Вінницькій школі 
вищої спортивної майстерності для придбання спортивної форма для учнів з хокею на 
траві, спортивного інвентарю для учнів з боксу, спеціальної стрілецької куртки, 
автозапчастин, нафтопродуктів, компенсації за харчування під час постійно діючого 
навчально-тренувального збору, ремонту кузова автомобіля Mercedes Vito, компенсації за 
харчування та відрядження на змаганнях і навчально-тренувальні зборах;

- КПКВК 1315042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму
310,000 тис.грн, Вінницькій обласній організації фізкультурно-спортивного товариства 
«Динамо» України для виконання поточного ремонту, оплати електроенергії та інших 
енергоносіїв, навчально-тренувальних зборів, видатків на відрядження;

- КПКВК 1315053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих 
осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості» на суму 40,000 тис.грн, Вінницькій обласній організації фізкультурно- 
спортивного товариства «Динамо» України для оплати праці та нарахувань;

- КПКВК 1315061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону» на суму 25,000 тис.грн, Комунальному закладу 
"Вінницький обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» для 
проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- КПКВК 1315062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на суму 280,000 тис.грн. 
Вінницькій спортивній громадській організації "Обласна федерація футболу" для 
проведення чемпіонатів та кубків області, відкритих турнірів, навчально-тренувальних 
зборів, контрольних ігор збірних, відрядження збірних області на Всеукраїнські змагання, 
оплати транспортних послуг під час проведення змагань, навчально-тренувальних зборів 
та інших заходів збільшити на суму 200,0 тис. грн. та відділенню Національного 
Олімпійського Комітету України Вінницькій області для виплати стипендій обласної 
державної адміністрації та обласної Ради провідним спортсменам області з 
пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд збільшити на суму 80,0 
тис. грн.

Департаменту охорони здоров’я ОДА

Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації на загальну суму 26521,000 тис.грн, а саме:

- КПКВК 1411120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
І і II рівнів акредитації» на суму 1500,000 тис.грн, Могилів-Подільському медичному 
коледжу на проведення капітального ремонту даху;
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- КПКВК 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» на суму 5950,000 тис.грн, лікарні ім. M.І.Пирогова на закупівлю ШВЛ 
апарату, монітор пацієнта, дефібрилятора, пульсоксиметра, шприцевого насоса та 
системи для ендоваксуляторної хірургії на суму 1950,0 тис.грн., дитячій обласній лікарні 
на закупівлю обладнання для відділення реанімації (реанімаційна система «Операційний 
стіл», світильник операційний, установка радіографічна мобільна, апатар 
електрохірургічний з комплектом інструментів) та на проведення капітального ремонту 
приміщення операційної для новонароджених - 3000,0 тис.грн;

- КПКВК 1412030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню» на суму 11165,000 тис.грн, Фтизіатрії для придбання медикаментів на 
виконання Програми «Майбутнє Вінниччини у  збережені здоров’я громадян» - 400,0 
тис.грн, на проведення капітального ремонту легеневого відділення №3 - 1580,0 тис.грн. 
та заміна вікон на суму 400,0 тис.грн, Ендокринологічному центру для ремонту даху 
Терапевтичного відділення  -  2055,0 тис.грн, Онкологічному диспансеру для придбання 
рентгенографічного апарату та апарату ШВЛ -  4980,0 тис.грн., Шкірвендиспантеру 
для придбання 4-х мікроскопів на суму 50,0 тис.грн, Дитячій інфекційній лікарні на 
придбання кисневого концентратора - 200,0 тис.грн Жмеринсткій ЛВЛ на 
реконструкцію кардіологічного відділення  -  1000,0 тис.грн., Госпіталю ВВ для придбання 
біо аналізатор а -  500,0 тис.грн;

-  КПКВК 1412060 «Санаторне лікування хворих на туберкульоз» на 
суму 2550,000 тис.грн, Фтизіатрії на придбання комбінованого апарату 
екстрокорпоральноїударної хвилі - 1250,0 тис.грн та на ліквідацію наслідків пожежі для 
Северинівського санаторію - 750,0 тис.грн., проведення капітального ремонту у  Могилів- 
Подільському дитячому санаторії - 400,0 тис.грн. та проведення капітального ремонту 
Маньківського дитячого туберкульозного санаторія - 150,0 тис.грн;

- КПКВК 1412070 «Санаторне лікування дітей та підлітків із 
соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)» на суму 880,000 тис.грн, 
Заболотнянському санаторію для заміни котла 200,0 тис.грн, Кардіоревмосанаторійю на 
проведення капітального ремонту в лікувальному корпусі - 680,0 тис.грн;

- КПКВК 1412090 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» на суму 176,000 тис.грн, Тульчинському 
будиноку дитини на виготовлення ПКД для відділення та облаштування території 
(доріжок);

-  КПКВК 1412100 «Створення банків крові та її компонентів» на суму
200.000 тис.грн, станції переливання крові на закупівлю контейнерів;

- КПКВК 1412110 «Надання екстреної та швидкої медичної допомоги 
населенню» па суму 500,000 тис.грн, Медицині катастроф для придбання фібро 
гастроскопу;

-  КПКВК 1412130 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню» на суму 200,000 тис.грн, ЛФД на добове моніторування ЕКГ по Холтеру, 
кардіомонітор;

-  КПКВК 1412220 «Інші заходи у галузі охорони здоров'я» на суму
3400.000 тис.грн. Паталогоанатомічному бюро на придбання двох мікроскопів 
заморожуючих, крісла для гістологічного обладнання, апарату для гістологічного 
обробки матеріалів - 400,0 тис.грн., лікарня ім.М.І.Пирогова на закупівлю витратних 
матеріалів для перитоніального діалізу- 3000,0 тис.грн.



Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА
4

Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації на загальну суму 3350,917 тис.грн, а саме:

КПКВК 1513101 «Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами 
фізичного та розумового розвитку» на суму 850,000 тис.грн, для проведення 
капітального ремонту житлового корпусу, в тому числі молодіжного відділення та 
медпункту Стрижавського дитячого будинку-інтернату;

КПКВК 1513102 «Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної 
підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний 
спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні 
захворювання або ІН Ш І хвороби» на суму 142,000 тис.грн, для забезпечення 
вивезенню рідких нечистот з вигрібних ям в Яришівському психоневрологічному 
інтернаті;

- КПКВК 1513134 «Заходи державної політики з питань сім'ї» на суму
150.000 тис.грн, для реалізації заходів обласної комплексної програми підтримки с ім ’ї, 
запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків та попередження торгівлі людьми;

- КПКВК 1513160 «Оздоровлення та відпочинок дітей,(крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на суму
38.000 тис.грн, на організацію відпочинку для дітей учасників антитерористичноі 
операції, дітей загиблих, померлих військовослужбовців, учасників антитерористичноі 
операції спільно із сім 'ями;

-  КПКВК 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» на 
суму 1820,917 тис.грн, на проведення відшкодування вартості навчання дітей учасників 
антитерористичноі’ операції;

- КПКВК 1518600 «Інші видатки» на суму 350,000 тис.грн. для забезпечення 
інформування населення про надання соціальних послуг шляхом проведення 
роз ’яснювальної роботи , проведення навчальних семінарів, тренінгів для спеціалістів 
органів соціального захисту області, підвідомчих установ, територіальних центрів та 
інших працівників у  сфері надання соціальних послуг в рамах реалізації комплексної 
цільової програми соціального захист населення.

Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Службі у справах дітей обласної державної 
адміністрації за КПКВК 2013111 «Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах» на суму 417,000 
тис.грн для утеплення фасаду будівлі «А» Вінницького ОЦСПРД мінераловатними 
плитами з подальшим оздобленням штукатуркою та фарбуванням.

Служба у справах дітей ОДА



Управління культури і мистецтв ОДА
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Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету управлінню культури і мистецтв обласної 
державної адміністрації на загальну суму 3051,060 тис.грн, а саме:

- КПКВК 2411120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
І і II рівнів акредитації» на суму 1271,984 тис.грн, Тульчинському училищу культури 
для придбання в навчальні аудиторії дзеркал, вішалок; костюмів, футболок для участі у  
міжнародних фестивалях; пультів для циклової комісії; духових інструментів; 
господарських матеріалів; матеріалів для монтажу вуличного освітлення; для поточного 
ремонту східної галереї, установлення світильників та вуличного освітлення, оплати 
послуг; для виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції та 
оформлення ландшафтного дизайну території палацу Потоцьких;

- КПКВК 2414030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи» на суму 116,000 тис.грн, обласній філармонії для 
проведення міжнародного фестивалю «Джазфест»;

- КПКВК 2414060 «Бібліотеки» на суму 70,700 тис.грн, Вінницькій обласній 
бібліотеці ім. К.Л.Тімірязєва для проведення поточного ремонту каналізаційної труби та 
для оплати послуг з теплопостачання;

- КПКВК 2414070 «Музеї І виставки» на суму 812,560 тис.грн, Вінницькому 
обласному краєзнавчому музею для оплати дизайн-концепції музеєфікації залишків 
радянської монументальної пропаганди Вінниччини на території Історико-меморіального 
комплексу пам ’яті жертв нацизму; для придбання бензину; для проведення капітального 
ремонту Історико-меморіального комплексу пам ’яті жертв фашизму;

- КПКВК 2414080 «Заповідники» на суму 199,816 тис.грн, адміністрації 
державного історико-культурного заповідника «Буша» для завершення ремонту 
приміщення художнього музею та фондового приміщення;

- КПКВК 2414110 «Кінематографія» на суму 535,000 тис.грн, для виплати 
коштів працівникам в зв ’язку з ліквідацією та створенням комунального закладу «Центр 
кіномистецтва та культури «Кіно-поділля»;

-  КПКВК 2418600 «ІН Ш І видатки» на суму 45,000 тис.грн Вінницькій обласній 
бібліотеці ім. К.Л.Тімірязєва для придбання книг місцевих літераторів відповідно до 
єдиної комплексної програми галузі;

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА

Збільшуються видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації на загальну суму 100,000 тис.грн, в за 
КПКВК 3018600 «Інші видатки» на фінансове забезпечення проведення конкурсу 
журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади» в рамках Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у  Вінницькій області.

Департамент житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури ОДА

Збільшуються видатки бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту житлово-комунального господарства,
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енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації на загальну 
суму 3000,000 тис.грн, а саме:

КПКВК 4017470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання» на суму 2000,000 тис.грн, на поповнення статутного фонду КП  
«Вінницяоблтеплоенерго»;

-  КПКВК 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на
суму 1000,000 тис.грн, на проведення робіт на дорозі місцевого значення «Кобилецьке -  

Гришківці-Черемошне-Пирогів» (до могили Данила Нечая).

Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА

Збільшуються видатки бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації на загальну суму 5592,500 
тис.грн, а саме:

- КПКВК 4716310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території» на суму 1450,000 тис.грн, на капітальний ремонт приміщень в адмінбудівлі 
по вул. Соборна, 15-а в м. Вінниці;

- КПКВК 4716360 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального профілю» на суму 2680,000 
тис.грн, в тому числі; на капітальний ремонт фасаду та даху будівлі корпусу №1 
«Адміністративний» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, по вул. 
Пирогова, 46, м.Вінниця у  розмірі 1146,40 тис.грн та на капітальний ремонт фасадів та 
покрівлі гематологічного відділення (корпус №14) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. 
М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул.Пирогова, 46» у  розмірі 1533,60 тис.грн.

-  КПКВК 4716380 «Будівництво та реконструкція спеціалізованих 
лікарень та інших спеціалізованих закладів» на суму 800,000 тис.грн, для 
проведення реконструкції складу комунального закладу «База спеціального медичного 
постачання» за адресою м.Хмільник, вул. Монастирська, 69 - реконструкція покрівлі;

- КПКВК 4716410 «Реалізація інвестиційних проектів» на суму 520,000 
тис.грн, Вінницькому обласному українському музично-драматичному театру 
ім.Садовського по вул Театральній, 13, м. Вінниця - реставрація з реконструкцією для 
співфінансування об ’єкта;

- КПКВК 4718600 «Інші видатки» на суму 142,500 тис.грн. для проведення 
поточного ремонту санвузла на 2-му поверсі адмінбудинку за адресою м. Вінниця, 
вул. Соборна, 70 в сумі 142,5 тис. грн.

Збільшуються видатки бюджету розвитку спеціального фонду 
обласного бюджету Департаменту цивільного захисту обласної державної 
адміністрації за КПКВК 6717810 «Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 600,000 тис.грн. на 
завершення капітального ремонту покрівлі будівель складу зберігання матеріальних 
резервів для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
та ліквідації їх наслідків, а також засобів індивідуального захисту населення області в м. 
Хмільник в сумі 150,0 тис. грн. та на капітальний ремонт міського запасного пункту 
управління обласної державної адміністрації в сумі 450,0 тис. грн.

Департамент цивільного захисту ОДА
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Департамент фінансів ОДА

Збільшуться видатки загального та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації на загальну суму 2900,000 тис.грн, за КПКВК 
7618370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів» на суму 2900,000 тис.грн на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів, зокрема на виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина  —  

взаємна відповідальність влади та громад» в сумі 2900,0 тис. грн, з них Головному 
управлінню Національної поліції у  Вінницької області 1500,0 тис. грн. та для придбання 
спеціального автотранспорту (автобус) військовій частині 3028 Національного гвардії 
України -  1400,0 тис.грн.

Директор Департаменту фінансів М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ


