
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №308

17 листопада 2022року 11 сесія 8 скликання

Про районний бюджет 
Вінницького району 

на 2023 рік

(02303200000)
(код бюджету)

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43, статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 76 та 77 Бюджетного 
кодексу України, враховуючи Закон України «Про Державний бюджет України 
на 2023 рік», враховуючи показники міжбюджетних трансфертів з обласного 
бюджету на 2023 рік, враховуючи висновки постійних комісій районної ради 8 
скликання, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2023 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 2 650 600 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду районного бюджету - 2 650 600 гривень згідно з 
додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 2 650 600 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду районного бюджету - 2 650 600 гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 
5000 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
районного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 
З до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 
цього рішення.
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4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих 
програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, 
визначені статтею 64і Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 
статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного 
бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 і та частиною 1 
статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 
статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду 
районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 
Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 
визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, 
отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 1 пункту 5 цього 
рішення, спрямовуються на утримання бюджетних установ (за рахунок власних 
надходжень бюджетних установ).

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду 
на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 
реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 
користування;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу.
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9. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу 
України надати право Вінницькій районній державній адміністрації отримувати 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття 
тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами 2 обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання 
норм Бюджетного кодексу України:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1103/25880 (зі змінами), 
забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на 
затвердження фінансовому управлінню Вінницької районної державної 
адміністрації протягом ЗО днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою 
їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

4) здійснення заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 
Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із 
виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів та 
забезпечення в повному обсязі потреби на енергоносії та комунальні послуги;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 
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кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у 
процесі виконання районного бюджету:

1) надати право Вінницькій районній державній адміністрації 
розпорядженнями голови райдержадміністрації за погодженням з постійною 
комісією районної ради з питань фінансів, бюджету та планування соціально- 
економічного розвитку, з наступним затвердженням рішенням сесії районної 
ради здійснювати в міжсесійний період:

розподіл та перерозподіл обсягів видатків (КПКВКМБ, КЕКВ) за рахунок 
міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших місцевих 
бюджетів, які будуть виділені районному бюджету, або по яких протягом року 
будуть внесені зміни щодо їх обсягу;

перерозподіл видатків районного бюджету, включаючи резервний фонд 
бюджету, у межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками 
бюджетних коштів районного бюджету, а також збільшення видатків розвитку 
за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним 
фондами бюджету) з відповідним внесенням змін до районного бюджету;

2) надати право фінансовому управлінню Вінницької районної державної 
адміністрації вносити зміни до розпису районного бюджету та здійснювати 
перерозподіл планових показників та бюджетних призначень по доходах і 
видатках між місяцями, по видатках - між кодами економічної класифікації 
видатків у межах сум, затверджених рішенням районної ради «Про районний 
бюджет на 2023 рік»; в разі невиконання плану по доходах здійснювати 
перенесення призначень по видатках на наступні місяці бюджетного року.

12. Установити, що в 2023 році орендна плата бюджетних установ та 
комунальних підприємств району за оренду майна, що є спільною комунальною 
власністю територіальних громад Вінницького району, спрямовується:

- 100% - до загального фонду районного бюджету.

13. На виконання пункту 12 частини 1 статті 64і Бюджетного кодексу 
України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду 
районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини 
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 
в 2023 році згідно з додатком 8 цього рішення.

14. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.

15. Додатки 1, 2, 3, 5, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
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16. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу 
України Вінницькій районній державній адміністрації здійснити оприлюднення 
даного рішення на сайті районної державної адміністрації, районній раді дане 
рішення опублікувати в засобах масової інформації не пізніше 10 днів з дня 
його прийняття.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради 8 скликання з питань фінансів, бюджету та планування 
соціально-економічного розвитку (Демченко А.М.).

Голова районної ради Ігор ШУТАК

ДЕРУН Г. < 
БЕГУСО. / 
БОНДАР М. 
РЕЙПАШІ Н.



Додаток №1
до рішення 11 сесії районної ради 8 скликання 

від 17 листопада2022 року № 308

ДОХОДИ 
районного бюджету Вінницького району на 2023 рік

(грн.)

0230320000
(код бюджету)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією доходів бюджету Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
20000000 Неподаткові надходження 488 000,00 488 000,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності 488 000,00 488 000,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 488 000,00 488 000,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності 488 000,00 488 000,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

488 000,00 488 000,00

40000000 Офіційні трансферти 2 162 600,00 2 162 600,00
41000000 Від органів державного управління 2 162 600,00 2 162 600,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1 284 900,00 1 284 900,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих 

видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 1 284 900,00 1 284 900,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 877 700,00 877 700,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 877 700,00 877 700,00

X Разом доходів 2 650 600,00 2 650 600,00

Заступник голови районної ради Г ригорій ДЕРУН



Додаток №2
до рішення 11 сесії районної ради 8 скликання 

від 17 листопада 2022 року № 308

ФІНАНСУВАННЯ
районного бюджету Вінницького району на 2023 рік

(грн.)

0230320000
(код бюджету)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

* 
усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

І 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 5 000,00 5 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 5 000,00 5 000,00

208100 На початок періоду 5 000,00 5 000,00

208200 На кінець періоду

X Загальне фінансування 5 000,00 5 000,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 5 000,00 5 000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 5 000,00 5 000,00

602100 На початок періоду 5 000,00 5 000,00

602200 На кінець періоду

X Загальне фінансування 5 000,00 5 000,00

Заступник голови районної ради Григорій ДЕРУН



Додаток №3 
до рішення 11 сесії районної ради 8 скликання 

від 17 листопада 2022 року № 308

РОЗПОДІЛ 
видатків районного бюджету Вінницького району на 2023 рік

0230320000
(код бюджету)

(грн.)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету'

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 
споживання

3 НИХ

видатки 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет
розвитку

видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвиткуоплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Районна рада 1 770 900,00 1 770 900,00 1 357 900,00 122 000,00 1 770 900,00

0110000 Районна рала 1 770 900,00 1 770 900,00 1 357 900,00 122 000,00 1 770 900,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 770 900,00 1 770 900,00 1 357 900,00 122 000,00 1 770 900,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 769 900,00 1 769 900,00 1 357 900,00 122 000,00 1 769 900,00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0200000 Районна державна адміністрація 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0210000 Районна державна адміністрація 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0800000
Управління праці та соціального захисту 
населення районної державної адміністрації

878 700,00 878 700,00 878 700,00

0810000
Управління праці та соціального захисту 
населення районної державної адміністрації

878 700,00 878 700,00 878 700,00

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 878 700,00 878 700,00 878 700,00

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства

1 000,00 1 000,00 9 1 000,00

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

427 000,00 427 000,00 427 000,00

0813090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб 
з інвалідністю внаслідок війни

236 300,00 236 300,00 236 300,00

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

214 400,00 214 400,00 214 400,00

X X X УСЬОГО 2 650 600,00 2 650 600,00 1 357 900,00 122 000,00 2 650 600.00

Заступник голови районної ради Григорій ДЕРУН



Додаток №5

до рішення 11 сесії районної ради 8 скликання

від 17 листопада 2022 року № 308

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

______________________0230320000_____________________
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн.)

Код Класифікації доходу 
бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

•

Усього

І 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних 

рад, спрямованих на виконання їх повноважень 1 284 900,00

9900000000 Державний бюджет України 1 284 900,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 877 700,00

0210000000 Обласний бюджет Вінницької області 877 700,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 2 162 600,00

X загальний фонд 2 162 600,00

X спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн.)

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету / 
Код бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту Усього

2 3 4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Заступник голови районної ради Григорій ДЕРУН



Додаток №7
до рішення 11 сесії районної ради 8 скликання 

від 17 листопада 2002 року № 308

Розподіл витрат районного бюджету Вінницького району на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

0230320000
(код бюджету)

(грн.)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування 
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 
регіональну програму Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Районна рада 1 000.00 1 000,00

0110000 Районна рада 1 000.00 1 000.00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 000.00 1 000,00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
"Програма забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки 
до 2024 року"

Рішення 30 сесії районної ради 7 скликання №198 від 
27.07.2017 року (зі змінами) 1 000,00 1 000,00

0200000 Районна державна адміністрація 1 000.00 1 000.00

0210000 Районна державна адміністрація 1 000.00 1 000.00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 000,00 1 000.00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
"Програма забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки 
до 2024 року"

Рішення 30 сесії районної ради 7 скликання №198 від 
27.07.2017 року (зі змінами) 1 000,00 1 000.00

0800000
Управління праці та соціального захисту 
населення районної державної адміністрації

1 000,00 1 000,00

0810000
Управління праці та соціального захисту 
населення районної державної адміністрації

1 000.00 1 000,00

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1 000.00 1 000,00

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства

"Програма забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки 
до 2024 року"

Рішення 30 сесії районної ради 7 скликання №198 від 
27.07.2017 року (зі змінами)

1 000,00 1 000,00

X X X УСЬОГО X X 3 000.00^^ """> 3 000,00

Заступник голови районної ради ( ' Григорій ДЕРУН



Додаток№ 8
до рішення 11 сесії
районної ради 8 скликання
від 17 листопада 2022 року №308

ПОРЯДОК
і норматив відрахування до загального фонду районного бюджету 

комунальними унітарними підприємствами, які представляли спільні 
інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких 

включені до складу новоутвореного району (у статутних фондах яких є 
частка спільної власності, частини чистого прибутку (доходу) за 
(результатами фінансово-господарської діяльності) у 2023 році

1. Порядок і норматив відрахування до загального фонду бюджету 
комунальними унітарними підприємствами, які представляли спільні інтереси 
територіальних громад ліквідованих районів, території яких включені до складу 
новоутвореного району (у статутних фондах яких є частка спільної власності, 
частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської 
діяльності) у 2022 році (далі - Порядок) розроблені на виконання п.35 ч.І ст.64 
Бюджетного Кодексу України.

2. Відповідно до цього Порядку встановлюється норматив відрахування 
до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними 
підприємствами, які представляли спільні інтереси територіальних громад 
ліквідованих районів, території яких включені до складу новоутвореного 
району (у статутних фондах яких є частка спільної власності) (далі - 
підприємства) і мають здійснювати нарахування та сплату до загального фонду 
районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2022 році та наростаючим підсумком 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у строки, 
встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

3. Норматив відрахування встановлюються в розмірі 15 відсотків до 
чистого прибутку (доходу), виходячи з аналізу фінансово-господарської 
діяльності та економічних факторів, які впливають на діяльність даних 
підприємств, з відповідним розглядом та погодженням з постійною комісією 
районної ради з питань фінансів, бюджету та планування соціально- 
економічного розвитку .

4. Керівники підприємств щорічно під час складання річних фінансових 
планів на наступний рік зобов язані передбачити планову суму відрахувань 
частини чистого прибутку до районного бюджету, не менше встановленого 
рішенням районної ради нормативу.

5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального 
фонду районного бюджету, визначається підприємствами відповідно до форми 
розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у 
декларації з податку на прибуток підприємства.

6. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою



звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку подається підприємствами до органів державної податкової служби у 
строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток 
підприємств.

7. Відповідно до цього порядку частина чистого прибутку (доходу)
зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального 
фонду районного бюджету, відкритий в банках Державної казначейської 
служби. »

8. Інформація про нарахування та сплату частини чистого прибутку 
(доходу), відповідно до Порядку і нормативу відрахування до загального 
фонду районного бюджету, підприємства, які належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ району, або у статутних фондах яких є 
частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, 
подається у виконавчий апарат районної ради.

Заступник голови 
районної ради Григорій ДЕРУН


