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ЗАТВЕРДЖЕНО
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17.07.2015 року Nэ 64В
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07 серпня 2019 року N
336)

2598з707
(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджету)

111 25983707

(код Типовоi вiдомчоi класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коurгiв
мiсцевого бюджету)

2. KoMiTeT по фiзичн iй кчльтурi i спортч Вiнни Kol Mlcbкolць ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

1115о12
(код ПрограмноI

класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

3.
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з
неолlмпlиських видlв спортч
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiею
видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

50,12 0810 025з6000000
(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетноi проrрами на 2022 -2024 роки
1 ) мета бюджетноТ програми, строки iT реалiзацГl

3абезпечення розвumку неолiмпiOськuх вчdiв спорmу

2) завдання бюджетноi програми
Проведення навчально-тренувальних зборiв з неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до регiональних змагань
Проведення навчально-тренувальних зборiв з неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукраiнських змагань
Органiзацiя i проведення регiональних змагань з неолiмпiйських видiв спорry
Представлення спортивних досягнень спортсменами збiрних команд областi на всеукраТнських змаганнях з неолiмпiйських видiв спорry

3) пiдстави реалiзацГj бюджетноi програми

1. Бюfuепнuа юdе*с У.4мtu
2 З.м УраlНч 'Про Дермвwё баOrcm Узрzhfu в BttloBlаi]ua рп"
3, Рiчф ВiмчцьId ulфtlE/ раач "про бФа4m Bfu|U.lb(ol вlсфl перumоNаfuфi ерофё! па BiitEli'['u' рIxr
1. PIM вм.мо юrйьау Вrirrлr]ю-йЕдюlrрdч €id 0З,ОВ.2021р- l& 1Зla'Про фrO.ям лр@Фу бюёreпу вiнвtл!ьro' dфl @рgпор|rлыоl .рфаёч ф 2о22-2оu роN"
5' liав roalcnqpcre' фrаансlв УkраjНо вiё 27,07.2011р. N' !М5 "Про запфрdяж Прuulрнфо лёрфkу рфумай@fuх пфмiв бюаRплх dрФрэ Oм мtсцёвйбфахйiв а ёчd.ffilц цо
ноryпь зdафвrпчФ з yck нlсцфW бюOr.епlв"| зl *lMMu
В.lЬмз Нiнiйфmф. мнсЬ yKpafuU Bl0 26-Ф,2011р, М u]6 "Про 0фd пumнфя заарофdхФб лрФрэlян]rrЕов@о reфФ сФаOанм па вuюфffi мiсц.ва бааreпь', з! з lюмо
7. Намз |liнiй.рспф @оёi па фрпу Укроiнu ва 23,11-201Ф. М iКlsЗ "Про sп.ерOафня Тuпф@о п.рфiry 6юOrcпнuх лрФрrм ф рёзулфrФчвsuх лфзнuid.-u ёмм ом н|.цевuх бюdsспь
у сферl .pllщol lулыryрu I споФ'r, d зliйяч
В. Намэ Мiнiсйёp.па фiмнсЬ Украlu ald 20-0t.2оl7р. по 7R3 "про ýпверOr.ём йёо.й прФрамl @счфl@q/l вчOrпtdв па ,ФеOuпувазня вlсцфоёо бюdж.пу", d .ulErlu
е, Намз Оефрпа@нilу фiффiв Вiмчцфi мЬхоiраач вts (В.ОВ.rф2lр. Nэ13'Пр. зёm.ерOreм Hcnpyпlii э пiiьоповw dро.озчцпёо dроефзу бюахфу вIмuцьхоi MicфT п.рцпорьфюrеро@оч ю
2022-2|r роЕч Nоqнчw рффряdlммч бюdвбпнu фuпiв"

11. ПрФфф рФвчпху lriзвноi ryльпryрч ft фрпу у Вlнноцьdа нlф.Iа перопорЬлыПй.ромd м 2021-202з ро@ (рlщн8 ВhвцlЬфl мььпоl рвdо вld30,1а2o2Ф- |l!xta, зl зцlнrlч)

(код ТиповоТ
програмноi

класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код Функцiональноi
класифiкацiТ видаткiв

та кредитування
бюджету)

Аркуш 1 з В

(код за еflРПОУ)

(код за еДРПОУ)



5. Надходження для виконання бюджетноi програми:

1 ) надходження для виконання бюджетноТ програми у 2О2О -2022 poкaxi

2) надходження для виконання бюджетно'l програми у 2О2З -2О24 роках:.

6. Витрати за кодами Економiчно'a класифiкацш- видаткiв / Класифiкацif кредиryвання бюджеry:
1 ) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацГf видаткiв бюджету у 2020 _2022 роках:

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацГj кредиryвання бюджеry у 202О -2О22 po(axi

код Найменування

2о2о 2а21 рiк (затверджено) 2О22 р

загальнии
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюO>кеm

розвumку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюо}r<еm

розвчmку

разом
(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 а 10 11 12 ,lз 14
Наахоlжеt.tв iз зфшrьtлоzо фопlу бюlмепу 5 749 549 х х 5 749 519 6 404 57Е х х 6 104 578 6 402 35Е х х 6 402 35Е

B.lacili ilаахоlжеilщ бюlжепнш уmнов
(розпuсаru за вцdшu tladxolжettb)

х х х
Iillui наdхоlженм спецiшьноzо фонdу
(розпuсаml за вulшu паdхоdжепь)

х х х
усього 5 749 549 5 749 549 6 404 578 6 404 578 6 402 з58 6 402 з58

2О23 р 2О24 р

разом (3+4)
код Найменування загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвчmку

загальнии
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOх<еm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 4 6 7 8 10
Наахоdжеilлш Ь fuФb$ozo фоiliу бюlжепу 6 711 683 х х 6 711 бЕз 7 07Е 767 х х 7 07ll 767

B,naclai laaaxodжet,|B бюlжеппlц усmflов
(рlвпцсdпu за вu!rе|щ ilddхоiжень)

х
Iilui ilаlхоlмеilм спецiмбпоzо фон)у
(розпuсапu за вudыu ttadxodжettb)

х х
усього 6 741 68з 6 74,1 683 7 о78767 7 о7а 767

2020 piк (звiт) 202' piк (затверджено} 2022 plK (проеп)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжоm
розвчmку

ра]ом (7+в)
3аrальний

фонд
спецlальний

фонд

у mону ччслi
бюо*еm

розвчmку

код
ЕкономiчноI
шасифiкацiТ

видаткiв
бюджеry

Найменування
разоff (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 13 14

5 749 549 5 749 549 6 404 578 6 404 57в 6 402 з58224о Оплата поФуг (KpiM комунальних) 6 402 з58

усього 5 749 549 5 749 549 6 404 578 6 404 578 6 402 358 6 402 з58

2020 piK (звiт) 2021 piK (затверджено) 2022 piK (проеп)
код

КласифiкацП
кредиryзання

бюджеry

Найменування загilьний
фонд

Gпецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (З+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

Gпецlальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmку
разом (1,1+12)

1 2 з 4 5 6 7 9 10 11 12 1з 14

усього

Аркуш 2 э В



202З piK (проrноз) 2024 piк (проrноз)код
ЕкономiчноI
mасифiкацГi

видапiв
бюлркеry

Найменування заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 6 741 68з 6 741 68з 7 07в 767 7 о7а 767

усього 6 741 68з 6 741 68з 7 о78 767 7 о7а 767

3) видатки за кодами Економiчвоi клаGифiкацi| видаткiв бюджеry у 2023 - 2024 роках:

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГa кредиryвання бюджеry у 2О23 -2О24 poKaxi

7. Витрати за напрямами використання бюдкетних коштiв:
1 ) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2О2О -2О22 poKaxi

2023 piK (прогноз) 2024 piк (прогноз}
код

КласифiкацiI
кредиryвання

бюмеry
Найменування загальний

фоrц

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4}

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

усього

2020 р

М з/п Напрями використання бюджетних коштiв заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожвm
розвчmw

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальаий

фонд

у mому ччслi
бюажеm

Dозвчmкч
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (,|1+12}

1 2 з 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Проведення навчально_тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до регiональних
змагань

,| ззб 665 1 ззб 665 1 157 852 1 157 852 996 з00 996 з00

2
Проведення навчально_тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорry з пhготовки до
всеукра-lнських змагань

2 755 854 2755 а54 2209 21з 2 2os 213 з ,l18 602 3 118 602

Органiзацiя i проведення регiональних змагань з
неолiмпiйських видiв Форry 31 019 з1 0l9 600 100 600 ,l00 бз8 зlи бз8 3/и

4
Представлення спортивних доmгнень спортсменами
збiрних команд облаfri на вФукраiнських змаганнях з
неолiмпiйФких видiв спорту

1 626 0,11 ,l 626 011 2437 413 243т 413 ,l 649 112 1 649 1,12

усього 5 749 549 5 749 549 6 404 578 6 404 578 6 402 з58 6 402 358

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2О23 -2О24 роках:.

м з/п Напрями використання бюджетних коштiв

2023 piк

загilьний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmхч
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdхеm
оозвчmW

разом (7+8)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

,l
Проведення навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до регiональних
змагань

,1 049 680 ,1 049 680 1 1о2 164 1 102 164

2
Проведення навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до
всеукраlнських змагань

3 28з 20с 3 283 200 3447 36о з 447 360

3
Органiзацiя i проведення регiональних змаrань з
неолiмпiйських видiв спорry

672а2с 67282о 706 46,1 706 461

4
Предбавлення спортивних досягнень спортсменами
збiрних команд облаfri на всеукраiнських змаtаннях з
неолiмпiйських видiв спорry

1 7з5 98з 1 7з5 98з 1 а22 7в2 1 8227а2

усього 6 741 683 6 741 68з 7 о7а 767 7 о7а 7в7

Аркуш 3 з 8

спецiальний
фонд



8, Результативнi показники бюджетно'l програми:
1 ) результативнi показники бюджетноi програми у 2020 - 2О22 роках:

N9 з/п показники Одиниця
вимiру Джерело iнформацiТ

2021 piк (затверджено)

загальний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (11+12)

1 4 о 7 8 о ,l0
11 12

3авдання 1 3 з змагань
затрат

Кiлькiсть НТЗ з неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки
до регiональних змаrань

Календарний план по КФКС
спортивно-маФвих заходiв

на вiдповiдний piк
69 69 47 47

продукry

Кiлькifrь людино-днiв НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry
з пiдготовки до регiональних змагань

Календарний план по КФКС
спортивно-маФвих заходiв

на вiдповiдний piк
127о9 12 709 9 644 9 644 7 769 7 769

ефепивностi
Середнi витрати на один людино_день НТЗ з
неолiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до
регiональних змагань

Розрауаок 1о5,17 1 05"17 120,06 120,0с 128,24 12а,24

якостl

Динамiка кiлькостi НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry з
пlдготовки до регiональних змаIань порiвняно з минулим
роком, %

Розраунок 100,00 ,|00,00 108,70 108,7с 62,67 62,67

Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборiв з неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукраiнських змагань
затрат
Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорry з пИготовки до
всеукраiнських змагань

Календарний план по КФКС
спортивно-маФвих заходiв

на вhповiдний piк
125 125 125 155 155

продуm/

Кiлькifrь людино_днiв НТЗ з неолiмпiйських видiв спорту
з пiдготовки до всеукраТнських змагавь

Календарний план по КФКС
спортивно-маФвих заходiв

на вiдповiдний piк
14 7о1 14 7а1 12942 12 942 1в 551

ефешивностi
Свреднi вfrрати на один людино-день НТ3 з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до
всеукраТнських змагань

Розрахунок 187,46 1в7,46 17о,7о 17о,7с 168,1 ,1 168,1 1

якоfrl

Динамiка кiлькоfri НТЭ з неолiмпiйських видiв спорry з
пiдготовки до всеукраIнських змагань порiвняно з
минулим роком

Розрахунок 90,58 90,58 ,100,00 ,l00,00 124,00 124,00

3авдання 3 регiональних змагань з неолiмпiйських видiв спорry
затрат

Кiлькiф реriональних змагань з неолiмпiйських видiв
спорry

Калеtцарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв

на вiдповhний piк
2а 2с 72 60 60

продукry

Кiлькifrь людино-днiв учаФi у регiональних змаганнях з
неолiмпiйських видiв спорry

Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв

на вiдповiдний piк
400 40с 5 794 5794 7 085 7 085

ефепивностi
Середнi витрати на один людино_день учаfri у
регiональних змаганнях з неолiмпiйських видiв спорry

Розрахунок 77,55 103,57 103,57 90"10 90,1 0

якостl

Динамiка кiлькостi спортсменiв, якi бер}ть учаФь у
регiональних змаганнях, порiвняно з минулим роком

Розрахунок 100,0с ,100,0с ,100,00 100,00 121,0с 121,00

у тому числi динамiка кiлькойi спортсменiв, якi посiли
призовi Micц у вказаних змаганнях, порiвняно з минулим

роком
Розрахунок 125,0с 125,00 100,00 100,00 121,0с 121,00

Завдання 4 Гlредставлення спортивних досягнеflь спортсменами збiрних команд областi на всеукраiнських змаганнях з неолiмпiйських видiв спорry
затрат
Кiлькifrь всеукраIнських змагань з неолiмпiйських видiв
спорry, в яких берль учаfrь спортсмени збiрних команд
облаfri,

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK
69 в2 а2

Аркуш 4 з 8



команд
участь у всеукраiнських змаганвях з неолiмпiйських видiв
спорту, з них

план по
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдниЙ

чоловlкlв
план по

спортивно-масових заходiв
на piK

351 35,1

жiнок
на

спортивно-масових заходiв
план по КФкс

ефепивностi

3 них:
спортсмена збiрних команд облаfri у всеукраiнських

витрати на одного
Розрахунок 3 4 431 2

чоловiкiв 3 4 431 2 2
Розрахунок 4 4з1 2

якостl

протягом року
призовi мiсця у всеукраiнських змаганнях з

з них:неолiмпiйських видiв
Протоколи змагань

Протоколи змагань

змагань

мiсця у вФукраiнських змаганнях з неолiмпjйських видiв
з них:

чоловlкlв 121 121
Розрахунок 128,21

2) результативнi показники бюджетноТ програми у 2О23 - 2О24 poKaxi

м з/п показники Одиниця
вимiру загальний фонд

спецiilьний
фонд разом (5+6) загальний фонд

спецiальний
фонд разом (8+9)

1 2 4 6 7 8 о 10
3авдання 1 з з до регiональних змагань

затрат

Кiлькiсть НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки
до регiональних змагань

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдний piK

47 47 47 41

продукry

Кiлькifrь людино-днiв НТ3 з неолiмпiйських видiв спорту
з пiдготовки до регiональних змаrань

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдний piк

7 769 7 769 7 769 7 769

ефепивноGтi
Середнi витрати на один людино-день НТ3 з
неолiмпiйських видiв спорry з пИготовки до
регiональних змагань

Розраryнок 135"l 1 1 35,1 1 141,а7 141 ,87

якостi

Динамiка кiлькоФi НТЗ з неолiмпiйських видiв спорry з
пiдrотовки до регiональних змагань порiвняно з минулим
роком, О/о

Розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,0с

3авдання 2 з неолiмпiйських видiв спорry з пiдrотовки до всеукраiНських змагань
затрат
Кiлькifrь навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до
вФукраНських змагань

Календарний план по КФКС
спортивно-мафвих заходiв
на вiдповhний piк

продуm/

Кiлькiбь людино-днiв НТЗ з неолiмпiйських видiв спорry
з пiдготовки до всеукраiНських змагань

Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв
на вiдповiдний piK

1в 551 18 551 18 55,1 18 551

ефеýивностi
Середнi витрати на один людино-день НТ3 з
неолiмпiйських видiв спорry з пhготовки до
вФукраiНських змагань

Розрахунок 176,9в 176,98 185,8з 185,8з

Аркуш 5 з 8

52Е ..| .,.| *,|*{
.uu|*.| з6(

177 "| ,*| ,*|,u,| 18z

. orn,ur| о о., uu| 2 998,3{

Розрахунок 4 4з1,66|

|жiнок 3 079,571 4 4з1,66l 2 998

16с ,*|,,о| ,,|,,|
|чоловiкiв 82l 100| 100| 206| 2ос

|жiнок 7Е 78l 100| 100| 122|

Розрахунок ,100,0с ,**| ,,uoo| ,ru,oo| ,uo оо| 164,0(

Розрахунок 100,0с 100,00| 206,00l 206,0(
|жiнок ,100,0с 100,00| 12а,21| 122,оо| 122,о(

Мерело iнформацiТ
Iроrно:



пlдготовки до всеукра нських змагань порiвняно з
кiлькостi Нт3 з неолiмпiйських спорry 3

Розрахунок

Завдання З i проведення реriональних змагань з неолiмпiйських
затрат

Кiлькifr регiональних змагань з неолiмпiйських видiв

на

Календарний план по
заходiв

план по кФкс
спорпвно-масових заходiв
на

7 7 7 7

увитрати на один людино-день
змаганнях з неолiмпiйських 99,71

спортсменiв, якi беррь учаfrь у
ззмаганнях.

у тому чиtriдинамiка кiлькоqi
мiсL{я у вказаних змаганнях, порiвняно з минулим

4 команд областi на всеукраiъських змаганнях з видiв спорryдосягнень

в яких берль учаmь спортсмени збiрних команд
всеукраiнських змагань з неолiмпiйських

на

план по КФКс
зilодiв

з них:
у вФукраiнських змаганнях з неолiмпiйських видiв

спортсменiв збiрних команд

на

план по кФкс
заходiв

план по
заходiв

на вiдповiдниЙ

план по
заходiв

на

учаfri одноговитрати на
збiрних комаFiд облаФi у всеукраiнських

з неолiмпiйських видiв 3 них:
Розраунок 3 314,1

31 3 з14,1
3 з 314,

проЕгом року посiли
Micrи у всеукраIнських змаганнях з

з них:видiв
Протоколи змагань

змагань

змагань
кiлькоfri

у всеукраТнських змаганнях з неолiмпiйських видiв
з з них:

Розрахунок

Розрахунок 1 1

1 1

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi:

Напрями використання бюджетних коштiв

2020 piK (звiт) 2О22 рiк проеп) 202З piK (проrноз) 2О24 pi[ прогноз)

загilьний фонд
спецiальний

фонд
загальний фонд

фапична
наявнiсть на

30.09.2021

спецiальний
фонд

загальнrй фонд
спецiальний

фонд
загальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,10 11 12

усього
в т,ч, оплата працi щатних одиниць за заtальним фондом,
що BpaxoвaHi також у спецiальному фондi

х х х х х х
Аркуш б з В

10о оо| 1оо 00| ,оо оо| 100,0(

*| *| *|

| 
Кrль*iоь_пюлино-лнiв участ ч регiональних змаганнях з

| 

неолlмпlиських видlв спорry

I 

Bo.n""v"o* 94,96| 94,96| 99,71 
|

| 

Во.р""у"о* 1оо,оо| 1о0,0о| ]оо,оо| 100,0с

I 

ro"ou"r"o* 1оо оо| ,оооо| ,,*,*|
100,0с

*| *| *|

*,I *,|*,| 55(

|"ono"i*i"
...I *,|,"u|

|л,"о*
,,.l ,*|,*| 18z

. ,ru..| . ,uu,.u| u.,,o,,u|

|чоловiкiв |Розрахунок з 1 56,3зl з з14,15|

|жiнок |Розрахчнок з 156 з3|

.,,I .,.l,,|
|чоловiкiв 206| 206| 206| 2ос
|жiнок 122| 122| 122|

,оо оо| ,**| ,,*,*| 100,0с

|чоловiкiв 1 00,00| 100,00|
|жiнок |Розрахунок 1 00,00| 100,00l



10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

N9 з/п Категорii працiвникiв

2О2О р 2а21 р 2О22 рiк

загальний фонд спецimьний фонд заIальний фонд спецiальний фонд загальнии
фонд

спецiальний
фонд

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фондзатверджено фапично

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ,l2 13 14 15 lб

Усього щтатних одиниць
з них шaTHi одиниЦ за загальним фондом,
що BpaXoBaHi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

2022 piк (проеffi)

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд
разом (10+1,1)спецiальний

фонд разом (4+5)
заrальний

фонд
спецiальний

фонд

Коли та яким документом
затверд|(ена

загальний
фонд

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
реriональноi програми

10 11 126 7 8 94 521

5 749 549 5 749 549Рiшення мiфкоi ради вlд 24,1 1,2Оl7р,
N9950, зi змiнами1

розвпку фiзичноI кульryри та
у Вiнницькiй мiськiй об'еднанiй

на 2018-2020

6 402 з586 404 578 6 404 578 6 402 358Рiшення мiъкоi ради вИ 30.10.2020
N9 2464, зi змiнами2

Програма розвитку фiзичноТ кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
громадi на 2021-2023 роки

6 /t02 з586 404 578 6 402 з585 749 549 5 749 54s 6 404 578

1 1. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетно'l програми:
l } мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2020 - 2022 роках:

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ проrрами у 2023 - 2024 роках:

l 2. Об'екги, якi виконуються в межах бюдrr<етноI програми за рахунок коштiв бюдlкеry розвитку у 2020 - 2024 роках:

у 2о2о р, внаФlдо,l .rюрffiнш юшiв у cyнl 5 ?a9 549 .рн. Фло ебезпёчено провбдрпм HT:l в змавнь з нфлlмпlйсьвI видiв спорrу.
ymur р, * про,"др*о iтз," зм.Ень рiзноrc п.ry, предЕвФ.нм споFfивнпдф ень спорrм.ЕL м всеrкрrнсыш змавнш dанубю викорхсrп хощти у cyf б 404 573 rрн.! з9 яlФlJв 2021 роr
було використано 4 463 52{ грн.
Проект 2022 р. становить б 402 358 грн.
Проrноз 2023 р. становить б 741 683 грн.
Проrноз 2024 р. становить 7 078 767 rрн.

202З piK (прогноз)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд разом (7+8)загальний

фонд
спецiальний

фонд
разом (4+5)

Коли та яким документом
затвердкенаNs з/п

Найменування мiсцевоi7
реriональноi програми

8 94 5 6 7з1 2

,l 
о78 7676 741 68з 6 741 68з 7 о78767Рiшення Micbкoi ради вiд З0.10.2020

N9 2464, зi змiнами1

громадi на 2021-202З роки

фiзичноi кульryри та
мiськiй територiальнiй

Програма розвитку
спорту у Вiнницькiй

6 74,1 68з т 078767 7 078 7676 74,1 683усього

202З piK (прогноз) 2024 piK (прогноз)2021 piк (затверджено) 2022 piK (проеm)2020 piк (звiт)

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
об'ека на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

PiBeHb
будiвельноI
rотовflостi
о6'сЕа на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
об'епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку}

PiBeHb
будiвельноI
готовностi
об'€па на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
о6'ека на

кiнець
бюметного
перiоду, %

Спецiшьний
фонд

(бюд(ет
розвитку)

Строк
реалiзацi
Т о6'€кry

(piK
початку i

зав€рше
ння)

загальна
Bapтicтb
о6'епу

Спецiальний
фонд

(бюджет

розвипу)

Найменування об'епа вiдповiдно до проеmо-
кошторисноI докумепацiТ

10 11 12 1з6 7 8 92 J 4 51

Аркуш 7 з В

/



заборгованiсть за рахунок коштiвKacoBi
видатки/
надання
кредитiв

Кредиторська
заборrованiсть

на початок
минулоrо

бюджетного
перiоду

Кредиторська
заборгованiсть

на кiнець
минулого

бюметного
перiоду

змiна
кредиторськоi
заборгованостi

(6-5) заrального
фонду

спецiмьного
фонду

Бюджетнi
зобов'язання (4+6)

код
ЕкономiчноТ
шасифiкацГa

видаткiв
бюджету / код
КjасифiкацГa

кредиryвання
бюджеry

Найменування
Затверджено з

урахуванням
змiн

9 101 2 4 5 6 7 8

усього

14. Бюджетнi зобов'язання у 202О -2О22 poKaxi
1) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2020 роцi

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2021 -2022 роках:

3) дебiторська заборгованiсть у 2020 - 2021 роках:

4) аналiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицiТ щодо упорядкування бюдх(етних зобов'язань у 202t роцi.

15. пlдсЕв, Е о6|вкrув.ню Фддid. ФецЬьнФ фоцду н. 2022 plr n ш 20а - 202a рош а р.хуюх надюдень до сп.(liшьнф фоfiду, .нФЬ р.!ульт.Пв, дофвуrп Еп.фiдрr gФр,фнЕ фшiв
фецlшьюФ tOонл, бюдGrу у 20iю poi{, ъ очllqФнl рФульш у 202l роцL

Засryпник голови KoMiTery по фiзичнiй
кульryрi iспорry

Роман Семчук

(прiзвище та iнiцiали)

Головний бухгалтер

(п

2022pir2021 piK

кредиторGьку заборгованiсть за
рахунок коштlв

шанусться поrасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок кощтiв

моюива
кредиторська

заборгованiсть
на початок
планового

бюджетного
перiоду (4-5-6)

заrальноrо
фонду

спецiального
фонду

очiкуваний
обсяr взяm

поточних
зобов'язань (8-

9)

код
ЕкономiчноТ
шасифiкацiI

видакiв
бюджеry / код
КласифiкацГa
кредиryвання

бюджету

Найменування
затверменi
призначення

кредиторська
заборrованiсть

на початок
поточного

бюджетного
перiоду

загального
фонду

спецiального
фонду

очiкуваний
обсяг взяm

поточних
зобов'язаffь (3-

5)

граничний обсят

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2

усього

Вжитi заходи цодо погащення заборгованостiНайменування
Затверджено з
урахуванням

змiн

Kacoвi видатки/
надання
кредитiв

Дебiторська
заборrованiGть
на 01.01.2020

Дебiторська
заборгованiсть
на 01-01.202,1

Очiкувана
дебiторська

заборгованiсть
на 01.0,1.2022

Причини виникнення
заборrованостi

код
Економiчнот
шасифiкацГa

видаткiв
бюджету l код
rласифiкацiТ
кредиryвання

бюджеry

3 4 5 6 7 9 101 2

усього

Аркуш В з В

BiTa САЛТАН
(прiзвище та iнiцiали)


