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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHieTepcTBa фiнансiв Украlни
17,07 2015 року Ne 648
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 20,19 року N
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25983707
(код Типовоi вiдомчоТ класифiкацiI
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код за еflРПОУ)

111 2598з707
(код ТиповоТ вiдомчоi класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника кочпiв
мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

кульryрi iспорry BiH ницькоi Micbкoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

з. Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з
неолiмпiйських видiв1115012

(код ПрограмноI mасифiкацГi
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

5012
(код ТиповоI програмноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

08,10 02536000000
ilрограми згИно з програмною шасифiкацiею та (код бюджеry)кредиryвання мiсцевого бюджеry)

4. МетатазавданнябюджетноТпрограми на 2О2З-2О25 роки
{ ) мета бюджетноi програми, строки'iT реалiзацij

Забезпечення розвumку неолiмпiйськuх вчёiв спорmу

2) завдання бюдх(етноi 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 всеукратнських змагань
Органiзацiя i проведення регiональних змагань з неолiмпiйських видiв спорry

3) пiдстави реалiзацГf бюджетноТ програми

1. БюOхепнuа юirф yKP.h.u
z Эа@ У,р.htч "лро Д.рх.фUа бюd!сп У,Фа]йU н. вВлвlOнUd pil-
3, PiM Bhdul/дпilяi.ьlоi P.Ou'Про бюOф Вl{лц/,фlм/Eьхы-fuрпорЬfuноl.ровёч 4 вlОфвRlвuп Nl"1 Рluф .фЕвчф мiпйу ВhпцщLrоI Miфl paau d0 2a.О7.2О22р lb 1|ВВ "Про ффнм проqлry бфfuФry Ыннuлльrоi |&jbldl пёрuпорlфl.ромОч й 2ОВ FП"
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6, tlаm ПlВlФNРСПб СфаясЬ yвprli]u Ыа 26,В.2011'. М&ЗС'Про Ы м Фрф.ёNлФ лр@р.Iюitи8Фо,йоФ с@rо.нм йа аUм йшфц dюdхФъ.,зl grяlz7.|hfuМiНlфРСПФМОdffiфРпуУ4аIнu.lё2З,11-2Фар.М|l;ЦВ'Про&п.ерфlв]мТuло.@оreрФiхубюомпрЬzр.".орвулм*u,-bn,,l.t.u**а-а"цфшбюйrФ/6
у сферl фlфчфi rу,ъпryрч l .фрmу', n eu,н.lu
3.lbm МlнlфрслФ фiмнсЬ Уlрэtiu Bia 20,09,2o17F_M ry'про зайё.рdжж Фоовй про.рrфI @сuфвл вuааФлiв па ц.пцпуваffi,fu]ф@о бюй{мr.,,зппЕ лg, нам аофр,аýнпry фlмrc/э BiВulцol ltlфl paou вв 1r.оо-2о22р. ле'd "про ьп.ёроr.ем п*рук4l з iiaa-"M MыtMi- *i", . -*;;; i;"р"п;,*w бюafuпвц юuпb о.ар*л,lу бюdайу Вiмчцьюl Ььюl mрuпорI.Nоl.рфaч-
1О ПрФяrв рз.uпry фtзlwI куfuпlурu mа форпу у ыннul,|ьrlа пiсьriй п.риорЬлgпО ерфdl й 2о21-2о2З рощ (NNм ВhлUlцФr пЬьtoi раdч Bla зоlо.2о2Ф. млы, n Mtfruu)

(код ФункЦональноi
шасифiкацii Blцaжiв та
кредиryвання бюджеry)

Аркуш 1 з 8



2) надходження для виконання бюджетноi програми у 2О24 -2025 роках:

6. Витрати за кодами ЕкономiчноТ класифiкацГl. видаткiв / Класифiкацji кредиryвання бюджеry:
l ) видатки за кодами Економiчноi класифiкацi[ видаткiв бюджеry у 2021 -2023 роках:

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредиryвання бюджеry у 2021 _2023 роках:

код Найменування

2О23 р

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOlкеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюажеm

розвчmку

разом
(11+12)

1 2 J 4 о 7 8 9 "10 11 12 13 14
Ноlfulженш iз заzФьао2о фоflф бюlжепlу 6 601 56Е х х 6 601 56Е 6 402 35Е х х 6 402 358 6 102 з5Е х 6 402 зs8
ВлФпi наlюdжеflм бюlмепilm усfuilоs
фозпuсш м вulмlu паёхоlжепь)

х х х
[ilfui наахоафепм спецiвьilоФ фонф
(роrпilсаful fu вuОшu поlхоlмель) х х х
Повернепм ьреluпiв 0о бюdжеmJ| х х х

усього 6 604 568 6 604 568 6 402 з58 6 402 358 6 402 з58 6 402 з58

Код Найменування

2025 о

загальнии
фонд

спецiальни
й фонд

у mому чuслi
бюФкеm

розвчmку
разом (3+4) загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

роэвчmку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наdхоdжеilлв iз wшbHozo фонdу бюdжепу х х х х
Власнi ilоarхоdжеiltв бюажеmнв успаilов
(рвпuсапtt за Btllшu ааlхоlжел.ь) х х
Iпui паOхоdжеящ спецiйьilоaо фол.ф
(розпuапа эа вuёшц наахоажень)

х х
Поверпепш креduпiв dо бюажепу х х

усього

код
ЕкономiчноТ
шасхфlкацiТ

видаткlв
бюджету

Найменування

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

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mону ччслi
бюdжеп

розвчmку
разом (3+4)

заrальний
фонд

спецiilьний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвumху
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mшу ччслi
бюOжеm
рввчmry

разом (11+,r2)

1 2 3 4 5 6 т 8 9 10 11 12 1з 14
224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 6 604 568 6 604 568 6 402 358 6 402 358 6 402 358 6 402 358

усього 6 604 568 6 604 568 6 402 358 6 402 358 6 402 358 6 402 358

код
КласифiкацiТ
кредrryвання

бюд(еry

Найменування

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

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розsчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mону ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фо}ц

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (,l1+12)

1 2 3 4 ý 6 7 8 9 10 1l 12 13 14
усього

Аркуш 2 з 8

5. Надходження дпя виконання бюджетноТ проrрами:

1 ) надходження для виконання бюджетноТ програми у 202l -202З роках:



3} видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацii видаткiв бюджеry у 2О24 - 2О25 роках:

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГa кредиryвання бюджеry у 2О24 -2О25 роках:

7. Витрати за напрямами використання бюдкетних KoulTiB:
l) витрати за напрямами використання бюджетних коlлтiв у 2О21 -2023 роках:

код
Економiчнот
шасифiкацГa

видаткiв
бюджеry

Найменування

2024 piк (проrноз) 2025 piK (прогноз)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччili
бюdжеm

розsчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюаrem

розвцmку
разом (7+8)

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

усього

код
КласифiкацП

кредитування
бюджеry

Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 piк (проrноз)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюажеm

розвчmку
разом (3+4)

заrальнrй
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвumху
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
усього

Ne з/п

1

Напрями використання бюджетних кощтiв

202,1 piK (звiт) 2о22 2023 piK

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (з+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюажеm

розвчmку

загальний
фонд

спецimьний
фонд

у mому
бюdжеm разом (11+,t2)

2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14

1

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

997 571 997 571 996 300 996 300 1 09,| 400 1 091 400

2
Проведення наsчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до
всеукраiнських змагань

3 173 461 3 173 461 3 l18 602 3 118 602 3 528 881 3 528 881

з i проведення регiональних змагань з
видiв 598 200 598 200 638 3,и 638 3,и 657 46,1 657 46,1

4

Предfrавлення спортивних досягнень спортсменами
збiрних команд областi на вФукраiнських змаганнях з
неолiмпiйських видiв спорry вiд ВjнницькоI мiськоi
територiальноТ громади

1 835 ззб 1 8з5 336 1 649 ,t12
1 649 112 1 124 бlб 1 124 61б

усього 6 604 568 6 604 568 6 402 358 6 402 358 6 402 358 6 402 358

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2024 -2025 роках:

м з/п Напрями використання бюметних коштiв

2024piK прогноз)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвumкч
разом (З+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеп
оозвчmкч

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
усього

2023 piKм з/п показники Одиниця
вимiру Джерело iнформацГa

загальний разом (5+6) заrальний фонд разом (8+9) заrальний фонд разом (11+l2}

2 4 ь о 11
1 Проведення з неолiмпiйських видiв спорry з до змаrань

Аркуш З з 8

разом (7+8)

2О21 a

спецiальний
фонд

спецiальний
фонл



КiлькiФь НТЗ з неол]мпiйських видjв спорry з пiдготовки
регiоаальних змагань

план по
спортивно-масових заходiв

на

Кiлькifrь людино_днiв НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry
пiдготоsки до регiональних змагань

план по
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдниЙ

змагань

витрати на один людино-день
видiв спорry з пiдготовки до Розрахунок 131,31 1зl,з1

о/о

спорry з

до регiональних змагань порiвняно з вiдс. Розрахунок 1о2,1

Завдання 2 видiв спорry з пiдготовки доз змагань

навчально-тренувальних зборiв з
ви,qiв спорry з пiдготовки до
змагань

план по кФкс
спортивно-масових заходiв

на

пiдготовки до всеукраТнських змагань
людино-днiв НТЗ з неолiмпiйських видiв спорту

17 901

витрати на один людино-день
видiв спорry з пiдготовки до Розрахунок ,168,1

1 68,1 1

до всеукраIнських змагань порiвняно з
спорту з

вiдс, Розрахунок

Завдання З змаrань з неолiмпiйських видiв спорry

регiональних змагань з неолiмпiйських видiв план по
спортивно-масових заходiв

на вИповiдниЙ

Клькim людино-днiв учаfii у регiональних змаганнях з
видiв спорry

план по
спортивно-масових заходiв

на вiдповИний
6 671

витрати на один людино-день участi у
змаганнях з неолiмпiйських видiв Розрахунок

участь у
з

siдс, Розрахунок

призовi мiсця у вказаних змаганнях, порiвняно з минулим
у тому спортсменiв, якi посiли

вiдс, Розрахунок

3авдання 4 досягнень спортсменами збiрних команд областi на змаганнях з неолiмпiйських видiв вiд

областi ВiнницьхоI MicbKol

Кiлькifrь всеукраТнських змагань з
спорry, в яких беругь участь спортсмени збiрних команд

план по кФКс
спортивно_масових заходiв

кiлькiсть команд
учаФь у всеукраIнських змаганнях з неолiмпiйських видiв
спорry вiд ВiнницькоТ MicbKoi територiальноТ громади, з
них,

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK

план по
спортивно_масових заходiв

на вiдловiдний

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

Аркуш 4 з 8

од.

од, 7 7 7 7

грн.

1о2,

1 од,

,1

од,
план

спортивно-масових заходiв
на

17 901 18 551 2о

грн. 177

од.

од. 7 7 6 671

1 грн, 90,

1

од,

осiб

2 осiб

3 осiб



з них:

витрати на забезпечення участi одного

з неолiмпiйських видiв спорry вiд Вiнницькоi
збiрних команд облаfii у всеукраIнських

Розрахунок з 336,

спортсменi8 регiону, протягом року
призовi мiсця у вФукраIнських змаганнях з
неолiмпiйських 3 них:

Протоколи змагань

Протоколи змагань

Протоколи змагань

мiсця у всеукраiнських змаганнях з неолiмпiйських видiв
з них:

кlлькоfrl
вiдс, Розрахунок

вiдс, 131,21
вiдс, ,I19,61

м з/п похазники Одиниця
вимiру

2025 piK (прогноз)

заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6) заtальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9)

1 2 4 6 7 8 9 ,10
Завдання 1

,1 Кiлькifrь НТЗ з неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки план по

регiональних змагань од. спортивно-масових заходiв
на

1
Кiлькifrь людино-днiв НТЗ з неолiмпiйських видiв спорry
з пiдготовки до регiональних змагань од.

Календарний ллан по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдниЙ piк

1

Середнi витрати на один людино-день НТЗ з
неолiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до
реriональних змагань

грн. Розрахунок

якостl

1

кiлькостi Нтз з спорry з
до регiональних змагань порiвняно з минулим вiдс. Розрахунок

о/о

з видiв спорry з пiдготовки до змаrань

навчально-тренувальних зборiв з ллан по КФкс
неолiмпiЙських видiв слорry з пiдготовки до захOдiв

змагань

3авдання 2

1

1
Кiлькifrь людино-днiв НТЗ з неолiмпiйських видiв спорry
з лiдготовки до всеукраiнських змагань од,

Календарний план ло КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдниЙ piк

1

Середнi витрати на один людино_день НТЗ з
неолiмпiйських видiв спорту з пИготовки до
всеукра'iнських змагань

грн. Розрахунок

якостl

1

3авдання

кiлькоfri Нтз з спорry з
пiдготовки до всеукраIнських змагань порiвняно з

i проведення реriональних змагань з спорry
затрат

1
КiлькiФь реriональних змагань з неолiмпiйських видiв
спорry од,

Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв
на вiдповiдний piк

2) результативнi показники бюджетноТ програми у 2О24 - 2О25 роках:

Аркуш 5 з 8

1 Iрн.
2

осiб

2

4

Мерело iнформацiI



план по
спортивно-масових заходiв
на

увитрати на один людино_день
змаганнях з неолiмпiйGьких Розраунок

учаfrь у
3

Розрахунок

призовi мiсця у вказаних змаганнях, порiвняно з минулим
у тому спортсменiв, якi посiли

Розрахунок

Завдання збiрffих команд областi на змаrаннях з спорry вiд ВiнницькоТ

них:

команд

у всеукраТнських змаганнях з неолiмпiйських видiв
вИ Вiнницькоi Micbкoi територiальноi громади, з

вlдповцнии plk

план по кФкс

план по кФкс
заходiв

ефепивностi

3 них:мiськоi

одноговпрати на
збiрних команд облаfri у всеукраiнських

з нёолiмпiЙських видiв спорry вiд Вiнницькот

з них:

якi протягом року посiли
змаганнях зпризовi мiсця у

неолiмпiйських

мiсlл у всеукраiнських змаганнях з неолiмпiйських BlдiB
з них:

9. Струкrура видаткiв на оплаry працi

Напрями використання бюдtсетних кощтiв
202,1 piк (звiт) 2023 piк проеЕ) 2024 piK проrноз) 2025 piK прогноз)

загальний фонд
спецiilьнпй

фонд
загальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецlальний

фонд
загальний фонд

сп€цiальний
фонд

заrальний фонд
спецiальний

фонд
1 2 3 4 5 6 т 8 9 10 1,|

усього
в т.ч. ошата праЦ шатних одиничь за загальним фондом,
що врахоsанi також у фецiальному фондi

х х х х х

Аркуш б з 8

IK,n"*,*" под"*о-днlв учасrl у регlоналоп"r a"ur"*""л u I

|неолiмпrйських 
видtв спорту 

|"u
1

1

1

2

1
|Кiлькiбь вФукраiнських змагань з неолiмпiйських видiв l lКалендарний план по КФКС

|спорту, в яких беругь учапь спортwени збiрних команд |од, |спортивно-машвих заходiв
|облаfii вiд вiнницько-tмiсько-tтериторiальноiгромади, l lHa вiдповiдний oik

|*"
1

|"ono"i*l" |*,u
2

piK

3

|**"-

l _ |Кале}царний план по КФКС

|осiб |спорilвно_мафвих заходiв
l lнa вlдповlднии DlK

1

|- |rо.о",,"о*
2 |чоловiкiв lгрн. |Розрахунок
З |жiHoK l грн, lрозрахчнок

,| lIlосiб lпоотоколи змаганьll
2 |чоловiкiв |осiб | Протоколи змагань

3 lжiнок |осiб | Протоколи змагань

4

5 |чоловiкiв lвИс. lрозрахчнок
6 |жiнок |вiдс. |Розрахунок

zo22 piK



1 0. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

N9 з/п КатегорiТ працiвникiв

2о21 2022 piк (план) 2023 piK

спецiальний фонд заrальний фовд загальний
фонд

спеq|альний
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фондзатверджено фапично

зайнятi
затвермено фапично

зайнятi
затверджено фаffiично

зайнятi
затверджено фапично

зайнffi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l5 .l6

з них шатнi одиницi за загальним фондом,
цо BpaxoBaнi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

2021 piк (звiт) 2022 piK (затвермено) 2023 piK (проеп)
N9 з/п

Найменування мiсцевоi7

регiональноi програми
Коли та яким документом

затверджена
загальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5)
загальний

фонд
спецiальний

фонд разом (7+8)
загальний

Фонд
спецiальний

фонд разом (10+1,1)

4 5 6 7 8 10 11 121 2

Рiшення MicbKoi ради вiд 30.]0,2020
Na 2464, зi змiнами

6 604 568 6 604 568 6 402 358 6 402 з58 6 402 3581

Програма розвитку фiзичнот кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй

Фомадi на 2021-2023 роки

6 402 з58

усього 6 604 568 6 604 568 6 402 з58 6 402 з58 6 402 358 6 402 з58

{ 1 . Мiсцевi/реriональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми:
{ ) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2021 - 2023 роках:

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюдкетноI проrрамu у 2О24 - 2025 роках:

12, Об'екги, якi виконуються в межах бюдкетноТ програми за рахунок коштiв бюджеry розвитку у 2О21 - 2025 роках:

у20и р, миоlUюрmюшьуq iб 60,r $а,40 rря. буm!аб.Ффно пр..qд*ня нтЗ тб.!аlэнь, нфп пПфм.ць Форry,
У2о22р, вlроl.дф нвъ.!эЕньр!юrc ц пр.дФ*нн, ФорrивнrхдGNньq!ртс!еФш Еа,Фуqоflшх яф ffiцзм фрrf юшв ycyli б r02 353 Фн,,5а 0 rЬцi.2022 роrубуm.rюрЕг* 2 8l!3 Фа,52фн,
пФЕ 2с"з Е Фю.ft б .ll)2 953 фн.

14. Бюджетнi зобов'язання у 2О21 - 2О2З роках:

2024 piK (прогноз) 2025 piK (проrноз}

спецiальний
фонд разом (4+5)

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
реriональноТ програми

Коли та яким документом
затверджена

загальний
фонд

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Проrрама розвитку фiзичноТ культури та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
громадi на вiдповИнi роки

Рiщення Micbкoi ради на вiдповiднi
роки

усього

2021 piK (звiт) 2022 piк (затверджено) 2024 piк (прогноз) 2025 piK (проffiоз)
Строк

реалiзацi
I об'€пу

(pix
початку i
зав€рше

ння)

3агальна
Bapтicтb
об'екry

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвпку)

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностl
об'епа на

кiнець
бюдкетноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку}

PiBeHb
будiвельноI
готовностl
об'Gпа на

хiнець
бюджевоrо
перiоду, %

Спецiальнхй
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноI
rотовхостl
об'спа ша

кiнець
бюдж€тноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюд(ет
розвитку}

Рiв€нь
будiвельноТ
rотовностi
об'€па на

кiнець
бюджетного
перiоду, Об

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноI
готовностi
об'епа ва

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Найменування об'еýа вiдповiдно до проепво-
кощторисноI документацiI

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12 13

Аркуш 7 з 8

2023 piK (проеш}



l ) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2021 роцi:

2) кредиторська заборгованiGть мiсцевого бюджеry у 2О22 - 2О2З poKaxi

3) дебiторська заборгованiсть у 2О21 - 2022 poKaxi

4) аналiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицii щодо упорядкування бюдх(етних зобов'язань у 2022 роцi.

сп.цiФьюф .ро'rФ фодбrу у 2o2t Fюцl, t очl,чцнi р.зульffi у 2022 poql.

Голова KoMiTeTy по фiзичнiй культурi i спорry

Головний бухгалтер

Сергiй КРАеВСЬКИЙ
(прiзвище та iнiцiали)

заборfованiсть за рахунок коштiв
Затверджено з
урахуванням

зtiн

KacoBi
видатки/
надання
кредитiв

Кредиторська
заборгованiсть

на початок
минулоrо

бюдкевого
перiоду

Кредиторська
заборгованlФ

на хiнець
мивулого

бюджепого
перiоду

змigа
кредиторськоТ
заборгованостi

(ь5) заrального
фонду

спецiальноrо
фонду

Бюметнi
зобов'язання (4+6)

код
ЕхономiчноТ
шасифiкацli

видаткiв
бюдlGry 

' 
код

КласифiкацП
кредиryвання

бюджеry

Найменування

6 7 8 9 101 з 4 5

усього

2022 piк 2023 piK

плаffусться поrасити
кредиторську заборrованlfr ь за

рахухох кощiв

плануеться поrасити
кредиторську заборrованiсть за

рахунок кощтiв
хредиторська

заборгованiсть
на початок
поточного

бюдi(етноrо
перiоду

заrального
фонду

спецiального
фонду

очiкуваний
обсяг взяm

поточних
зобов'язань (З-

5)

Фаничний обсяг

мошива
кредиторська

заборrованiсъ
на початок
планового

бюд)i(етноrо
перiоду (4-5-6)

загальноrо
фонду

спецiilьного
фонду

очiкуваний
обсяг взяm

поточних
зобов'язань (8-

9)

код
ЕкономiчноI
шасифlхацlТ

видаткiв
бюджеry 

' 
ход

КласифiкацП
кредиryвання

бюд(еry

Найменування
затвердженi
призначення

8 9 ,l0
1,1 123 4 5 6 71 2

усього

Затвермено з

урахуванням
змiн

Kacoвl видаткrl
надання
кредитiв

Дебiторська
заборгованiсъ
на 01.01. 2021

Дебiторська
заборrованiсть
rа0l.о1.2о22

Очiкувана
дебiторська

заборгованiсть
на 01.01.2023

Причини виникнення
заборгованостi

Вжитi заходи lцодо погашення заборгованостi

код
Ехономiчнот
шасифiкацjI

видаткiв
бюмеry / код
КласифiкацiТ
кредиryвання

бюмеry

Найменування

6 7 101 2 4 5

усього

Аркуш 8 з 8

BiTa САЛТАН
(прiзвище та iнiцiали)

Поrащево кредиторську


