
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 498 

12 жовтня 2017 р. 25 сесія п> 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
34700,000 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 32700,000 тис.грн, 
по коду бюджетної класифікації 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету» -  на 500,000 тис.грн, по коду бюджетної 
класифікації 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів» -  на 1500,000 тис.грн.

1.2 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету обласній 
Раді на загальну суму 1000,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 0113400 «Інші 
видатки на соціальний захист населення» на суму 1000,000 тис.грн.

1.3 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на загальну суму 
20469,900 тис.грн, в тому числі за КПКВК 1011040 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми 
санаторними школами-інтернатами» на суму 88,000 тис.грн, КПКВК 1011060 
«Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного 
типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя» на суму 397,100



тис.грн, КПКВК 1011070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку» на суму 4121,800 тис.грн, КПКВК 1011080 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з 
поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки 
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, 
ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою» на суму 79,000 тис.грн, 
КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 1625,500 тис.грн, 
КПКВК 1011100 «Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти» на суму 5668,400 тис.грн, КПКВК 
1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації» на суму 6216,500 тис.грн, КПКВК 1011140 «Підвищення 
кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV 
рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення 
кваліфікації)» на суму 2169,100 тис.грн, КПКВК 1014090 «Палаци і будинки 
культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 104,500 тис.грн.

1.4 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету управлінню 
фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації на загальну суму
1500,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 1315011 «Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на суму 200,000 
тис.грн, КПКВК 1315021 «Утримання центрів з інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл» на суму 20,900 тис.грн, КПКВК 1315031 «Утримання та 
навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл» на суму 690,600 тис.грн, КПКВК 1315032 «Фінансова підтримка дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» на суму 
244,620 тис.грн, КПКВК 1315033 «Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної майстерності» на суму 134,500 тис.грн, 
КПКВК 1315053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 
9,380 тис.грн, КПКВК 1315062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на 
суму 200,000 тис.грн.

1.5 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації на загальну 
суму 1500,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 1411120 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації» на суму 1500,000 
тис.грн.

1.6 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету управлінню 
культури і мистецтв обласної державної адміністрації на загальну суму 430,100 
тис.грн, в тому числі за КПКВК 2411120 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і II рівнів акредитації» на суму 430,100 тис.грн.



1.7 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації на загальну суму 3750,000 тис.грн, в тому 
числі за КПКВК 5317340 «Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, 
лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та 
ветеринарних лабораторій» на суму 3750,000 тис.грн.

1.8 Збільшити видатки загального та 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
1650,000 тис.грн.

1.9 Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації на загальну суму 4400,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 
7618010 «Резервний фонд» на суму 1500,000 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.

1.10 Здійснити перерозподіл коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, а саме:

Зменшити призначення Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації за загальним фондом за КПКВК 1011100 «Підготовка робітничих 
кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» на суму 
12219,600 тис.грн;

Збільшити призначення Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації за загальним фондом КПКВК 7618370 «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 12219,600 тис.грн.

2. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.2-1.9 цього рішення, 
здійснити за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду обласного 
бюджету відповідно до додатку 1 цього рішення та підпунктом 1.10 за рахунок 
перерозподілу субвенції з державного бюджету згідно додатків 3,4 цього 
рішення.

3. Згідно із підпунктами 1.1-1.10 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 14 липня 
бюджету на 2017 рік»;

2017 року № 482 «Про внесення змін до обласного

- від 27 липня 
бюджету на 2017 рік»;

2017 року № 524 «Про внесення змін до обласного

- від 10 серпня 
бюджету на 2017 рік».

2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного

- від 01 вересня 
бюджету на 2017 рік».

2017 року № 619 «Про внесення змін до обласного

- від 14 вересня 
бюджету на 2017 рік».

2017 року № 632 «Про внесення змін до обласного

- від 28 вересня 
бюджету на 2017 рік».

2017 року № 676 «Про внесення змін ДО обласного

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

6. Покласти на Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване 
лісогосподарське підприємство «Віноблагроліс» повноваження замовника 
природоохоронного заходу «Придбання обладнання та машин для збору, 
транспортування, перероблення відходів лісозаготівельної промисловості».

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

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Dod-1_pr_03.10.2017 1
Додаток 1

до рішення 25 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 12 жовтня 2017 року № Ч9<Р

ЗМІНИ
у додаток І 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 32 700,000 32 700,000

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості 32 700,000 32 700,000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 32 700,000 32 700,000

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 32 700,000 32 700,000

20000000 Неподаткові надходження 2 000,000 2 000,000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2 000,000 2 000,000

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та 
їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані 
на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або 
комунальна власність

500,000 500,000

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 500,000 500,000

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 1 500,000 1 500,000

Разом доходів 34 700,000 34 700,000

Заступник голови обласної Ради М.В.Кременюк



Додаток 2
до рішення 25 сесії обласної Ради 7 скликання

від 12 жовтня 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 -3 530,000 3 530,000 3 530,000 0,000
200000 Внутрішнє фінансування -3 530,000 3 530,000 3 530,000 0,000

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

-3 530,000 3 530,000 3 530,000 0,000

Всього за типом боргового зобов’язання -3 530,000 3 530,000 3 530,000 0,000
600000 Фінансування за активними операціями -3 530,000 3 530,000 3 530,000 0,000

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

-3 530,000 3 530,000 3 530,000 0,000

Заступник голови обласної Ради М.В.Кременюк



Додаток З
до ріш ення 25 сесії обласної Ради 7 скл и кан н я  

від 12 жовтня 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.)

Код проі-рамної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бю джетів'

Код
Т П К В К М Б /

ТКВКБМ С2

Код Ф КВКБ/ 
КТКВК

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

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 
снешоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

0100000 О бласна рада 1 000,000 1 000,000 1 000,000
0110000 Обласна рада 1 000,000 /  000,000 1 000,000
0110100 0100 Д ержавне управління

0113400 3400
1090/

090412
Інші видатки на соціальний захист 
населення

1 000,000 1 000,000 1 000,000

1000000 Д епартамент освіти і науки ОДА 8 250,300 8 250,300 7 087,900 8 250,300
1010000 Д епарт амент  освіти і науки ОДА 8 250,300 8 250,300 7 087,900 8 250,300
1011000 1000 Освіта 8 145,800 8 145,800 7 005,400 8 145,800

1011040 1040
0922/

070301

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами- 
інтернатами

88,000 88,000 39,300 88,000

1011060 1060 0910/
070303

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, 
прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного 
вихователя

397,100 397,100 325,400 397,100

1011070 1070
0922/

070304

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами- 
інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку

4 121,800 4 121,800 3 360,800 4 121,800

1011080 1080
0922/

070307

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми спеціалізованими 
школами-інтернатами з поглибленим 
вивченням окремих предметів і курсів для 
поглибленої підготовки дітей в галузі науки 
і мистецтв, фізичної культури і спорту, 
інших галузях, ліцеями з посиленою 
військово-фізичною підготовкою

79,000 79,000 70,000 79,000

1011090 1090 0960/
070401

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

1 625,500 1 625,500 1 349,100 1 625,500

ТТ

1



Код лроірамно) 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бю джегів1

Код
Т ІІК В К М Б /

т к в к б м с :2

Код ФКВКЬ/ 
КТКІЖ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з  типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Р азом
Всього

видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку
Всього

видатки
споживання

з них
видатки

розвитку

і  них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

1011100 1100 0930/
070501

Підготовка робітничих кадрів професійно- 
технічними закладами та іншими 
закладами освіти

-6 551,200 -6 551,200 -5 291,700 -6 551,200

1011120 1120 0941/
070601

Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І і II рівнів акредитації

6 216,500 6 216,500 5 315,000 6 216,500

1011140 1140
0950/

070701

Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти III 
і IV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення 
кваліфікації)

2 169,100 2 169,100 І 837,500 2 169,100

1014000 4000 Культура і мистецтво 104,500 104,500 82,500 104,500

1014090 4090 0828/
110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

104,500 104,500 82,500 104,500

1300000 Управління фізичної культури і спорту ОДА 1 500,000 1 500,000 490,550 1 500,000
1310000 Управління ф ізичної культури і спорту ОДА /  500,000 1 500,000 490,550 1 500,000
1315000 5000 Фізична кулыура і спорт 1 500,000 1 500,000 490,550 1 500,000
1315010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 200,000 200,000 200,000

1315011 501 1 0810/
130102

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

200,000 200,000 200,000

1315020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів 20,900 20,900 20,900 20,900

1315021 5021 0810/
130104

Утримання центрів з інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл

20,900 20,900 20,900 20,900

1315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 069,720 1 069,720 469,650 1 069,720

1315031 5031 0810/
130107

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

690,600 690,600 361,650 690,600

1315032 5032 0810/
130203

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств

244,620 244,620 244,620

1315033 5033 0810/
130114

Забезпечення підготовки спортсменів 
вищих категорій школами вищої 
спортивної майстерності

134,500 134,500 108,000 134,500

1315050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 9,380 9,380 9,380

1315053 5053 0810/
130204

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

9,380 9,380 9,380

1315060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 200,000 200,000 200,000
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Кол профамноі 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
ТПКВКМ Б

тквкьмс2
Код ФКВКБ/ 

КТКВК

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно і типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

3 них
видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

3 них
видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енеогоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
снешоносії

бюджет
розвитку

1315062 5062 0810/
130112

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

200,000 200,000 200,000

1400000 Департамент охорони здоров’я ОДЛ 1 500,000 1 500,000 1 235,600 1 500,000
1410000 Департамент охорони здоров'я ОДА 1 500,000 /  500,000 1 235,600 1 500,000
1411000 1000 Освіта 1 500,000 1 500,000 1 235,600 1 500,000

1411120 1120
0941/

070601
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І і II рівнів акредитації

1 500,000 1 500,000 1 235,600 1 500,000

2400000 Управління культури і мистецтв ОДА 430,100 430,100 430,100 430,100

2410000 Управління культури і м ист ецт в ОДА 430,100 430,100 430,100 430,100

2411000 1000 Освіта 430,100 430,100 430,100 430,100

2411120 1120 0941/
070601

Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами 1 і II рівнів акредитації

430,100 430,100 430,100 430,100

3300000 Департамент агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів ОДА 3 750,000 3 750,000 3 073,800 3 750,00000

5310000
Д епарт амент  агропромислового розвит ку, екології та 

природних ресурсів ОДА 3 750,000 3 750,000 3 073,800 3 750,00000

5317300 7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство 
та мисливство

3 750,000 3 750,000 3 073,800 3 750,00000

5317340 7340 0421/
160904

Заходи з проведення лабораторно- 
діагностичних,
лікувально-профілактичних робіт, 
утримання
ветеринарних лікарень та ветеринарних 
лабораторій

3 750,000 3 750,000 3 073,800 3 750,000

6700000 Департамент цивільного захисту ОДА 150,000 150,000 129,100 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 650,000
6710000 Д епартамент цивільного захист у ОДА 150,000 150,000 129,100 1 500,000 1 500,000 1 500,000 /  650,000

6717800 7800
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 150,000 150,000 129,100 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 650,000

6717810 7810 0320/
210105

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

150,000 150,000 129,100 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 650,000

7600000 Д епартам ент ф інансів ОДЛ 14 589,60000 13 089,600 2 030,000 2 030,000 2 030,000 16 619,600
7610000 Д епартамент фінансів ОДА 14 589,60000 13 089,600 2 030,000 2 030,000 2 030,000 16 619,600
7618000 8000 Видатки не віднесені до основних груп 14 589,60000 13 089,600 2 030,000 2 030,000 2 030,000 16 619,600

7618010 8010 0133/
250102 Резервний фонд 1 500,00000 1 500,000

Субвенції 13 089,60000 13 089,600 2 030,000 2 030,000 2 030,000 15 119,600

7618370 8370 0180/
250344

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

870,000 870,000 2 030,000 2 030,000 2 030,000 2 900,000

з



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бю джетів1

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМ С2

Код ФКВКБ/ 
КТКВК

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Р а зо м
В с ь о г о

видатки
споживання

3 них
видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання

з них
видатки

розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

7618374 8370
0180/

250344

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

8 7 0 ,0 0 0 870,000 2  0 3 0 ,0 0 0 2 030,000 2 030,000 2  9 0 0 , 0 0 0

Головне управління Національної поліцій у  Вінницькій області І 500,000 1 500.000 / 500.000 1 500,000

Військова частина 3008 Національної гвардії України 250,000 250,000 250,000 250,000 250.000 500,000
Військова частина А 1445 20,000 20.000 280,000 280,000 280.000 300,000

Військова частина А 1619 через Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця 600,000 600,000 600,000

7618380 8380 0180/
250336

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 12 219,600 12 219,600 1 2  2 1 9 , 6 0 0

Всього 31 170,000 29 670,000 12 447,050 3 530,000 3 530,000 3 530,000 34 700,000

Заступник голови обласної Ради М.В.Кременюк
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Додаток № 4
до рішення 25 сесії обласнорї Ради 7 скликання

від 12 жовтня 2017 року № Ч9Р

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.)

Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

Загальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд

Освітня субвенція 3 
державного бюджету місцевим 

бюджетам

Субвенція з з місцевого бюджету 
державному бюджету на 

виконання програм соціально- 
економічного та культурного 

розвитку регіонів

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

культурного розвитку регіонів

Жмеринський район 1 100,000
Калинівський район 6 889,600
отг.м.Калинівка 3 400,000
отг.с.Війтівці (Жданівська) 330,000
отг. с.Ковалівка 500,000
Державний бюджет 870,000 2 030,000
Всього / 12 219,600 870,000 2 030,000

Заступник голови обласної Ради М.В.Кременюк



ЗМІНИ
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"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  тис, грн.

Додаток 5
до рішення 25 сесії обласної ради 7 скликання

від 12 жовтня 2017 року №

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів 1

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
6700000 Депаратамент цивільного захисту ОДА 1 500,000

6717810 7810
0320/

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

- капітальні видатки 1 500,000

7600000 Департамент фінансів ОДА 2 030,000

7618374 8370
0180/

250344

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

- капітальні видатки 2 030,000

Головне управління Національної поліцій у  Вінницькій області 1 500,000
Військова частина 3008 Національної гвардії України 250,000
Військова частина А1445 280,000

Всього 3 530,000

Заступник голови обласної Ради М.В.Кременюк



Додаток 6
до рішення 25 сесії обласної Ради 7 скликання

від 12 жовтня 2017 року № */3<Р

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. і-рн.)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС1

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 1 000,000 1 000,000

0110000 Обласна рада 1 000,000 1 000,000
0113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 000,000 1 000,000

0113400 3400 1090
/090412

Інші видатки на соціальний захист населення
Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки

1 000,000 1 000,000

1300000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 200,000 200,000

1310000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 200,000 200,000
1315000 5000 Фізична культура і спорт 0,000 0,000
1315060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури га спорту 200,000 200,000

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
200,000 200,000

5300000 Департамент агропромислового розвитку ОДА 3 750,000 0,000 0,000

5310000 Департамент агропромислового розвитку ОДА 3 750,000 0,000 0,000

5317300 7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та 
мисливство

0,00000

5317340 7340
0421/

160904

Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, 
лікувально-профілактичних робіт, утримання 
ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

Програма забезпечення державними 
установами ветеринарної медицини 

епізоотичного благополуччя області в 2017 
році

3 750,000 3 750,000

6700000 Департамент цивільного захисту ОДА 0,000 1 500,000 1 500,000
6710000 Департамент цивільного захисту ОДА 0,000 /  500,000 /  500,000

6717800 7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

0,000 1 500,000 1 500,000

л

1



6717810 7810 0320
/210105

Видатки па запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

1 500,000 1 500,000

7600000 Департамент фінансів ОДА 870,000 2 030,000 2 900,000

7610000 Департамент фінансів ОДА 870,000 2 030,000 2 900,000

7618370 8370
Субвенція і  місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного га культурного 
розвитку регіонів

870,000 2 030,000 2 900,000

7618374 8370 0180
/250344

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

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

870,000 2 030,000 2 900,000

ВСЬОГО 5 820,000 3 530,000 5 600,000

Заступник голови обласної Ради М.В.Кременюк
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