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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
17,07,2015 року Nэ 648
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украlни вiд 07 серпня 2019 року N
зз6)

2598з707
(код ТиповоТ вiдомчоj класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код за еДРПОУ)

111 25983707
(код за еДРПОУ)

02536000000
(код бюджеry)

2. KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiнницькоi MicbKoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

1115011
3.

(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацij
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника KottлiB
мiсцевого бюджеry)

Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олiмпiйських
видiв спорry501 1 0810

(код ПрограмноТ
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Типовоi програмноТ
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання
бюджеry)

4. МетатазавданнябюджетноТпрограми на 2023-2025 роки
1) мета бюджетноТ проrрами, строки 'iT реалiзацГa

3абезпечення розвulпку олiмпiйськuх вчOiв спорmу

2) завдання бюджетноi програми
Проведення навчально - тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до регiональних змагань
Проведення навчально_тренувальних зборiв i змагань з олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукраiнських змагань
Органiзацiя i проведення регiональних змагань з олiмпiйських видiв спорry

3) пiдстави реалiзацii бюджетноi програми

1, БюOr<йнud Nоdф fuраfuч
2 Заюв У,qrlвU'Про Дёрх..fu' бюa*ёп yfprll|u п вIOло.ldнчП pix'
l пчф ынн!цьхоi uiфipa&, "лро бюа(ф вlян!цф- liффi ёрmорlаьюl.рофф, м аldло.ldнчй Pil'
1рhrsмBum.@oю hrrфу вlннU.ьsоl r'/'сы.il раёч.ia 2&0f,2022р,ll' аб'ПромфмпроёйубоOмуЫннuцьlоl сьlФl@рцфр,lл*.rl.роваu я 202:' pIl:
,. t'€@ мi,пферспФ .rnýH.b уцаlпl еiё 2t.of.2o11F м 9.a5 "лIю ..шёрdжФм прlllрrФ перфlry резульNпфW фЕзнUd. бюt}{Ф,п лро.раl аd мЕrrфц бiоdжФЬ з, .ua.DeM4 цо
ао*уйь зёlйФю@пUф з ycl, яi.|tфd бю&iеm& ", з' злrш!ч
G l/fw пlнlфрёп@ фiм/в yxprn]u .l0 2в,Oа2оll р, N 3з6'про dфd айнм ýлроФ&вм лро.рахФirйФФо lфоФ фOrм m BgM liсqфщ бФdrФl€ i 

'i 
Iю !

7,l{Eв,пlвьm.рфва Mol m фо.'ltу 
'Ф.furч 

ыа2з.lr.20raр, м aз93'лро зЕft.рdr*м тu@фп.рrлlry бфаrcпнш про.р., ф рёзуюпвнй фЕ4охh-в вфмнв 0d iсцевй бюOяqлЬ
у сф.рi фlзцqоl ryfuпурu l фФ,r, 

'i 
MiфMu

а H.ol fflяlй.рсftа фiвffсrо уврrlsчBldiФ.ос2оl1рм1gB "лро яDбераафм Фао.п проzрzмrмсчфhцiвооапп. m.реdпrувам |dlе.Фо бюаIёDу', зlеrю л
е. 'JэФпефрп.rмлryфф.ь 

вlнмцьм-йdьiограa! .ri' 15,о9,2о22р. м13'лроgпв.раженняlкmr,ухцlзпа.фо.юбюФспш9мЬёфвш рфряёнф l бюa*м lоuп|.0о
п роmу бюOму Вfu пльк.ji яr.ьфIперUmрJФфоr.ромал"
1о. пра.равё роз.Uйt у фLзччнo' tульпrl|w п. спорпу у Вiыоцыil вlcьй пёриорЬьнlй zромёi м 2021-20Х! рф (Nuфм Вh1llцlьфlуЬrоlраdu ёId ЗО.10.202Ф- Мuu,,i fuiфMu)

Аркуш 1 з 8

i:

l



5. Надхоркення дпя виконання бюджетноi програми:

1 ) надходження для виконання бюджетноТ проrрами у 2021 _2023 роках:

2) надходження для виконання бюдrкетноТ програми у 2024 _2025 роках:

6. Витрати за кодами ЕкономiчноТ класифiкацii видаткiв / КласифiкацТf кредиryвання бюджеry:
1 ) видатки за кодами Економiчноi класифiкацIj видаткiв бюджеry у 2021 -2023 роках:

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацТf кредиryвання бюджету у 202l -2023 роках:

Код Найменування

2О23 р

заrальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальнии
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюdжеm
рфвчmку

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюOх<еm

розвчmку

разом
(1 1+12)

1 2 J 4 5 6 7 9 10 11 12 lJ 14
Наахоdфенlв iз зuшьноzо фонф бюlмепу 10 730 s81 х х 10 730 5Е1 10 032 22Е х х 10 032 22Е 10 116 228 х х I0 l16 22Е
ВлФili il@dхоlжепм бюdжемщ усmаФ
(рФпuфпu за вuамu ilaixoi)Meilb) х х х
IlMi lаlхоlженщ спецiщьFоzо фоill!
Фозпllцflв за вarашu наdхоlжень)

х х х
Поreрненш креlлпiв io бюlжепу х х х

усього 10 730 581 10 7з0 581 1о о32 228 1о оз222е 1о 11622в 1о 11622в

Код Найменування

2025 р

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

рфвчmку
разом (3+4) загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

роэвчmку
разом (7+8)

2 3 4 6 7 о 9 ,10

IIаахоdженм iз MzФbHozo фоttdу бюlжепу х х х х
Macпi паiхоафеflrв бюiжепнш успанов
(Dозпuсапtl за Btlialut Hal'xoiMeHb)

х х
Iilmi ilаdхоаженм спецiщбпоzо фоl.ау
(розпuсапu за вulыu llalxodжetlb) х х
Повернелм креltlпiв lо бюlжепу х х

усього

код
ЕкономiчноI
шасифiхацiТ

видаткiв
бюмеry

Найменування

2021 piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеп)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiilьний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmху
разом (7+8)

загальний
фонд

спёцiальнпй
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 10 7з0 58,| 10 7з0 581 1о о32228 1о о32228 1о 11622а 10 ,116 228

усього 10 730 581 ,l0 730 581 1о оз2228 10 032228 10 116 228 10 ,l16 228

код
КласифiкацiТ

хредиryвання
бюмеry

Найменування

2021 piк (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеп)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чrcлi
бюOжеm

розвumху
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччФi
бюOжеm

розвumху
разом (7+8)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14
усього
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3) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГi видаткiв бюджеry у 2О24 - 2025 роках:

4) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредиryвання бюджеry у 2О24 -2025 роках:

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коtлтiв:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2021 _202З роках:

код
ЕкономiчноТ
шасифiкацii

видаткiв
бюджеry

Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)

загальний
фонд

спецiальвий
фонд

у пому ччслi
бюdжеm

розsчmху
разом (3+4)

загmьний
фонд

спецiilьний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвцпку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
224о Оплата послуг (KpiM комунальних)

усього

код
КласифiкацiI

кредиryвання
бюджеry

Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)

загilьflий
фонд

спецiilьний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
усього

Nя з/п Напрями використання бюджетних кощтiв

2021 piK (звiт) 2О22 рiк 202З piK (проеп)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
оозвчmкч

разом (З+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmкч
разом (7+8)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччыi
бюOжеm
розвчmку

разом (11+12)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1з 14

1

Проведення навчально _ тренувальних зборiв з
олIмпiйських видiв спорry з пiдготовки до регiональних
змагань

1 158 076 1 158 076 ,l 189 186 1 189 186 1 290 766 1 290 766

2
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з
олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукраIнських
змагань

5 563 972 5 563 972 4 946 747 4 946 747 5 062 176 5 062 176

3 i проведення реriональних змагань з
олiмпiйських видiв 1 104 900 1 104 900 l 078 260 1 078 260 981 940 981 940

4

Предfrавлення спорilвних доýruень спортсменами
збiрних команд облаffi на всеукраiнських змаrаннях з
олiмпiйських видiв спорry вiд ВiнницькоI Micbкoi
територiальноl громади

2 903 бзз 2 903 63з 2 818 0з5 2 818 0з5 2781 346 2 781 34G

усього 10 730 581 10 730 581 1о оз2228 1о о32 228 10 116 228 10 1,|6 228

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2О24 _2О25 роках:

м з/п Напрями використання бюджетних кощтiв

2024 piK (проrноз)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmкч
разом (3+4)

загальнхй
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
Dозвчmкч

разом (7+8)

1 4 5 6 7 10
усього

Аркуш З з В



8. Результативнi показники бюджетноf програми:
1 ) результативнi показники бюджетноi програми у 2021 _ 2023 роках:

м з/п показники Одиниця
вимiру Джерело iнформацij

2023 piK (проеп

загilьний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9) загальний фонд разом (11+12)

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13
3авдання 1 навчально _ з олiмпiйських видiв спорry з до змагань

1
Кiлькifrь навчально - тренувальних зборiв з олiмпiйських
видiв спорry з пiдготовки до регiональних змагань од.

Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв

на вiдповiдний piK
46 46 46 46 46

1

Кiлькifrь людино - днiв навчально - тренувальних зборiв
з олiмпiйських видiв спорry з пtдготовки до регiональних
змагань

од.
Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв

на вiдповiдний piK
7 26,1,00 7 261,00 7 379,00 7 379,00 7 591,00 7 591

ефепивностi

1

Середнi витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорry з
пiдготовки до регiональних змагань

грн, Розрахунок 159,49 159,49 161,16 161,16 170,04

якостl

1

Динамiка кiлькоfri навчально-тренувальних зборiв з
олiмпiйських видIв спорry з пiдготовки до регiональних
змаtань порiвняно з минулим роком

вiдс, Розрахунок 52,а7 52,87 1 00.00 100,00 100,00

Завдання 2 змагань з олiмпiйських видiв спорry з лiдготовки до змаrань
затрат

1
навчально-тренувальних зборiв з олiмпiйських план по

спорry з пiдготовки до всеукра'tнських змагань
од. спортивно_масових заходiв 1 181 1 1

на вiдповiдний

1

Кiлькjfr ь людино-днiв навчально-тренувальних зборiв з
олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукраiнських
змагань

од.
Календарний план по КФКС
спортивно-маФвих заходiв

на вiдповiдний piк
22 999,00 22 2оз,оо 222оз,ос 22 4а2,оо ,)

1

Середнi витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборiв з олlмпlйських видiв спорry з
пiдготовки до всеукраТнських змагань

грн, Розрахунок 241,92 241,92 222,ао 225,17 225,

якостl

1

кiлькоФi навчально-тренувальних зборiв з
олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукраiнських вiдс, Розрахунок 1з7
змагань

i проведення регiональних змаrань з олiмпiйських видiв3авдання З

затрат

1
Кiлькiсть регiональних змагань з олiмпiйських видiв
спорry од.

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK
89 89 90 90 87

1
Кiлькiсть людино-днiв учаfri у регiональних змаганнях з
олiмпiйських видiв спорry од.

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK
9 933,00 9 933,00 9 784,00 9 784,00 8 184,00 81

1
Середнi витрати на один людино-день учаfri у
регiональних змаганнях з олiмлiйських видiв спорry

грн, Розрахунок 111,24 111,24 11о,21 110,21 119,98 1

якостl

1
Динамiка кiлькостi спортсменiв, якi посiли призовi мiсця у
вказаних змаганнях, порiвняно з минулим роком

вiдс. Розрахунок 289,86 289,86 1 1 1,19 1 1 1,19 100,00 100,0с

2 учабь у
змаганнях, з вiдс. Розрахунок 289,86 289,86 111,2о 111,2о 100,00 1

3авдання 4 Представлення спортивних досягнень Gпортсменами збiрних команд областi на всеукраiнських змаганнях з олiмпiйських видiв спорту вiд ВiнницькоI MicbKoT територiальноi громади

,1

КiлькiФь всеукраiнських змагань з олiмлiйських видiв
спорry, в яких беругь участь спортсмени збiрних команд
облаfri вiд Вiнницькоi MicbKol територiальноI громади

од,
Календарний план ло КФКС
спортивно-масових 3аходiв

на вiдповiдний piK
147,00 147,оо 144,00 144,00 141,00 144,00
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продукry

них:

Кiлькiсть спортсменiв збiрних команд областi, якi берль
у вФукраiЪських змаrаннях з олiмпiйських видiв
вiд ВiнницькоТ Micbкoi територiальноi громади, з

осiб
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK

осiб
план по

спортивно-масових заходiв
на

з осiб
план по

спортивно-маФвих заходiв
на вцповцнии

витрати на одного
спортсмена збiрних команд облаfii у всеукратнських
змаганнях з олiмпiйських видiв спорту вiд Вiнницькоi
Micbкoi територiальноi Фомади, з них:

rрн, Розрахунок 2 2 2

2 чоловlкlв 2 2 2

3 жlнок грн. Розрахунок 2 2 2 2 2 581

якостl
ПРОЕГОМ РОКУ

мiсця у всеукраiнських змаганнях з олiмпiйських
з них:

осiб lнформацiйна довiдка 971

3 осiб lнформацiйна довiдка 257 з01 з01

4
з них;

у всеукраiнських змаганнях з олiмпiйських видiв
кiлькоФi спортсменiв регiону, якi посiли призовi

вiдс. Розрахунок

5 вiдс. Розрахунок 280,91 280,91 108,4,1 1

6 вiдс, 117, 1
,1

2) результативнi показники бюдкетноi програми у 2024 - 2025 роках:

М з/п показники Одиниця
вимiру Джерело iнформацГa

2024 piK (прогноз)

заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9)

1 2 о 4 6 7 8 9 ,l0

3авдання 1 Проведення навчально -тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорry з пiдrотовки до реriональних змагань

затрат

,| Кiлькifrь навчально - тренувальних зборiв з олiмлiйських
видiв спорry з пiдготовки до регiональних змаIань

од,
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдний piK

продукry

1

Кiлькiсть людино - днiв навчально - тренувальних зборiв
з олiмпiйсьхих видiв спорry з пIдготовки до репональних
змагань

од-
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдний piк

ефепивноGтi

1

Середнi витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорту з
пiдготовки до регiональних змагань

грн, Розрахунок

якостl

1

Динамiка кiлькоfri навчально-тренувальних зборiв з
олiмпiйських видiв спорry з пИготовки до регiональних
змаIань порiвняно з минулим роком

вiдс. Розрахунок

3авдання 2 Проведення навчально-тренувальних l змаfань з з до вс€украiЪських змагань
затрат

,1 Юлькifiь навчально-тенувальнихзборiв з олiмпiйських
видiв спорry з пИготовки до вФукра-lнських змаtань

од,
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдний piK

продукry

1

Кiлькifr ь людино-днiв навчально-тренувальних зборiв з
олiмпiйських видlв спорry з пiдготовки до всеукраiнських
змагань

од-
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдний piK

ефепивностi

1

Середнi витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборiв з олlмпtйських видiв спорту з
пiдготовки до всеукраiнських змагань

грн. Розрахунок

Аркуш 5 з 8

1 ,.-| ,.,.| ,1 08: ,.,.l ,.,,| 1 о7i

|"ono"i*i"
*,I *,I *,|,.,| а4,

|*,"о*
,*| ,*| 23t ,*l*.|

1 ,^.*| 2 602,0(

грн. розрахунок 2 706,09| 2 602,0(

1 s75 ool s75,оо| 971,0с 971 оо| 971,оо|

2 |чоловiкiв осiб 618,00| 618,00| 670,0с 670,00| 670,00| 670,0с

lжiнок з01,0с 301,00|

3r4 оr| 324 о?| 110,97 110,971 10о о0| 100,0с

lчоловiкiв 108,41| 1 00,00|

|жiнок розрахунок 514,00| 51 4,00| 117,12



3авдання 3

план по
заходiв

план по
заходiв

вlдповiднии

увитрати на один людино-день
змаганнях з олiмпiйських

участь у
з

Предсташеffня спортивних досягнень спортсменами збiрних команд облаGтi на всеукраТнGьких змаrавнях з олiмпiйських видiв вИ

змаrань з
спорry, в яких бергь учаOь спортсмени збiрних команд
облаqi вiд

план по
заходiв

вiдповИний

команд

учаФь у всеукраiнських змаганнях з олiмпiйських видiв
спорry вiд Вiнницькоl Micbкoi територiальноi громади, з
них:

вlдповlднии plk

план по кФКс
заходiв

чоловlкlв
план по

заходiв
вiдповiдний

план по кФКс
заходiв

витрати на забезпечення учаfri одного
збiрних команд областi у всеукраiнських

з олiмпiйських видiв спорry вiд ВiнницькоI
з них:

Розрахунок

провгом року
мiсця у всеукраIнських змаганнях з олiмпjйських

з них:
lнформацiйна довiдка

довiдка

довiдка

у всеукраiнських змаганнях з олiмпiйських видiв
3 них:

Розрахунок

9" Струкгура видаткiв на оплаry працi

Напрями вихористання бюметних коштiв
2О21 р 202З piK проеý} 2024 piK (прогноз) 2025 piK проrноз)

загальний фонд
Gпецlальний

фонд
заrальний фонд

спецiilьний
фонд

заrальний фонд
спецiilьний

фонд
загальний фонд

Gпецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонД
1 3 4 5 7 8 9 10 1,|

усього
в т,ч, оплата праЦ шааих одиниць за загальним фондом,
що Bpaxoвaнi такох у спецiальному фондi

х х х х х

А.ркущ б з 8

|Динамiка 
кiлькоФi навчально_тренувальних зОорiв з l l_

|олlмпlиських видlв спорry з пlдготовки до вФукраlнських |вцс |розрахунок
|змагань порiвняно з минулим роком l l

1

змагань

|Юлькiсть рег,о"альних змагань з олiмпiйських видtв l

|cnopry |'u lHa вiдповiдний pik
1

|К]лькiоь 
люлино-лнtв учаФi у регiонал""", .""r""""" . 

|оо
lолlмпIиських 

видlв спорry 
|

1

видlв споOп1 |rо" |го.рч"упо*

1
|Динамiка
l"*аза""" |"iлс, |ео.р*у"о*

клькоm спортсменlв, якl посlли призовl мlсlл у
змаганнях, порiвняно з минyлим роком

2

1

1

|л,*о*
з

1

2 |чоловiкiв lгрн, lрозрахчнок

lгрн, |Розрахунок3 |жiнок

1

2 |чоловiкiв lосiб

|осiбЗ |жiнок

4

|чоловIкlв |вlдс, | розрахунок

6 |жiнок lвiдс, l Розрахчнок



1 0, ч/селЬНiсть Зайнятих у бюдкетних установах:

2О21 р 2о22 р
2о24 2025 piK

N9 з/r.i КПтег9рiТ працiвникiв
загальний фовд спецiальний фонд загальний фоflд загальний

фонд
спецiальний

фонд

12

загальний
фонд

спёцiальний
фонд

загальний
фонд

15

спецiальний
фонд

затверджено фапично
зайнятl

затвермено фапично
зайнятi

затвердкено фапично
зайнятi

затвердкено

9

фаппчно
заинятl

З НИХ ЩаТЦi одиницi за заrальним фондом,
lЦО BpaШaнi також у спецальному фондi

х х х х х х х

2023 piK (проеп)
загальвип

фонд
Gпецiilьний

фонд разом (10+1 1)спецiальний
фонд разом (7+8)спецiальний

фонд разом (4+5)
загальнии

фонд
заrальний

фонд

Коли та яким документом
затвердкена

НаЙменування мiсцевоi7
РеГiональноi програмиN9 з/п

11 129 ,10
6 7 8421

101162281о о32228 10 1 16 22810 7з0 581 10 032 22810 730 581Рiшення Micbкo] ради вiд З0.10.2020
N9 2464, зi змiнами

Програма розвбку бъичноi кульryри та
спорry У Вiцццц56д мiськiй територiальнiй
громадi на 2021_2о2з роки

1

10,|16 228 10 ,1,1б 2281о о32228 1о оз222810 730 58l10 730 581усього

.|.l. мiсцевi/РеГiОнальнi проrрами, якi виконуються в межах бюджетноi програми:
.t 

) мiсцевi/регiОНальнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 202,1 , 2023 роках:

2) пriсцевi/реriОhальнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2024,2025 роках:

1 2. об,скти, яКi викоцуюl5g9 в межах бюдlсетноI програми за рахунок коштiв бюджеry розвитку у 202{ _ 2025 роках:

y2o21p'фиýrашФpJcт6нн'ющьв.ryяl107зo5а.,99пн,буф.э6ФфчёюпpФд.нýнвrа!ш
у 2022 р, ю прфёдф нтз ra !r* п**,.,у, "р*йЬ,j" -р.м дйв,i" аорв*аrи * оу,р"т*"*Ё""",йi,у*.,Ф9rФп ш у суsl 1о 0з2 223 фн,.9 9 мi.яфв 2l]22 р, було вlidФ,fi.но 4110 71а,05 Фн,

пр.6п 202З р. dФыь 1о 11в22з Фн.

2025 piK (прогноз'

разом (7+8)загальний
фонд

Gпецiальний
фонд

спецiальний
фонд

разой (4+5}загалький
фонд

Коли та яким документом
затвердкена

найменування мiсцево'fl
регiональноi проrрамиN9 з/п

85 6 74з2

Рiшення MicbKoi ради на вiдповiдний
piK

Програма розвику фiзичноi кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiЙ
ГРОМаДl На вiдповiдний piк

1

усього

2025 piK (прогноз)2024 piK (прогноз)2022 piK (затверджено) 2023 piк (проеб)2021 piK (звiт)

Спецiilьний
фонд

(бюджет

розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовноfri
об'епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецlальний
фонд

(бюджет

розвптку)

PiBeHb
будiвельноТ
roтoBHocтi
об'ека на

кiвець
бюдкетного
перiоду, %

PiBeHb
будiвельноI
готовноfri
о6'€па на

кiнець
бюдж€тноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
об'Епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностl
об'епа ха

хiнець
бюджетноrо
перiоду, %

Спецiilьний
фонд

(бюмет
розвитку)

3агальна
Bapтicтb
о6'екry

Спецlilьнпй
фонд

(бюд(ет
розвхтку)

Строх
реалiзацi
I об'€кry

(piK
початку i

заверше
ння)

наймеflування об'епа вiдповино до проеýно-
кОщОРИСНОI докуtентацп

11 12 13а о 10о 74 52

Дркуш 7 з 8

1



код
Екояомiсно1
шасифiкацiI

видаткiв
бюджеry / код
КласифiкацjI

кредиryвання
бюджеry

Найменування
Затвердкено з

урахуванням
змlн

KacoBi
видаткь/
надання
кредитiв

Кредпорська
заборгованiФь

на початок
минулоrо

бюд{етного
перiоду

Кредrторська
заборго8анiсть

на кiнець
минулого

бюджетного
перiоду

3MiHa
кредиторськоТ
заборгованостi

(ь5)

Погашено кредиторську
заборгованifr за рахунок коштiв

Бюд{етнl
зобов'язання (4+6)

загального
фонду

спецiilьноrо
фонду

1 2 4 6 7 8 10

усього

14. Бюджетнi зобов'язання у 2О21 - 2О23 роках:.
1 ) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2021 роцi:

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюрt<еry у 2О22 - 2О2З poKaxi

3) яебiторська заборгованiсть у 2О21 - 2О22 poKaxi

4) аналiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицii щодо упорядкування бюджетних зобовЪзань у 2022 роцi.

16. пiдсЁв' обrDуЕryв.ння вцаrnв сп.Фшьноф фоялu Е ?02a plк п на a'2,t - 20л ров а р.ryн* нlд!од0{,нь др фецьлцф lDoHд,,.iФi! р.rультпlв! дфяпryш внiфlдрх виюр,Фнш Фшlв
спбцiйыф фонФ, 6,од]€ry у 202i po,J, п фlryФнl Ь.зульЕти у 2022 роцl.

Голова KoMiTeTy по фiзичнiй кульryрi iспорry крАевськиЙ

Головний бухгалтер

код
ЕкономiчноТ
иасифiкацiТ

видапiв
бюдlеry/ код
КласифiкацiI
крёдиryвання

бюджеry

Найменування

2022 piK 2023 piK

затвердженi
призначення

кредиторська
заборrованiсть

на почаrcк
поточного

бюметноrо
перiоду

плануеться поrасrти
кредffiорську заборгованiсть за

рахунок кошiв
очiкуваний

обсяг взяв
поточних

зобов'язань (З_

5)

rраничний обся]

мошива
кредиторська

заборгованiсть
на початок
шановоrо

бюдкетного
пёрiоду (4-5-6)

плану€ться поrаспти
кредrторсьtry заборrованiсть за

рахунок кошiв
очiкуваний

обсяr взятгя
поточних

зобов'язань (8-
9)

загального
фонду

сп€цiального
фонду

заrальноrо
фонду

спецiальноrо
фонду

1 4 6 7 8 10 11 12

усього

код
Економiчнот
mаGифiкацП

видаткiв
бюмету / код
КласифiхацiТ
кредитування

бюджеry

Найменування
Затверджено з
урахуванням

змiн

KacoBi видатки'
надаRня
кредитiв

Дебiторська
заборrованiсть
на 01.01.2021

Дебiторська
заборгованiсть
на 01.01. 2022

Очiкувана
дебiторсьха

заборIованiGъ
на 01.01.202з

Причини виникнення
заборгованоФi Вжитi заходи lцодо поrащення заборrованостi

1 2 з 4 5 6 7 9 ,10

усього

Аркуш 8 з 8

BiTa сАЛТАН
(прiзвище та iнiцiали)

(прiзвище та iнiцiали)


