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,l. KoMITET по оtзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbкoi рми
(найменуванhя головноlо розпорядника кошiв мtсцевого бюджеry)

1,|

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
17.О7.2о15 року N9 648
(у редакцii наказу MiHjcTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2О19 року N
336)

25983707
(код за еДРПОУ)
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(код за еflРПОУ)

025з6000000

2. KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоТ Micbкo'j ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

(код Типовоi вiдомчоi класифiкацiТ
видаткiв та кредитування мiсцевого
бюджету)

111

(код Типовоi вiдомчоТ шасифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевоrо
бюджету та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевоIо бюджеry)

Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань та заходiв зi
спорту осiб з iнвалiднiстю
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiею
видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджету)

1115о22
(код Програмноi

класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджеry)

(код ТиповоТ
програмно'l

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджету)

(код ФункцiональноТ
шасифiкацii видаткis

rа кредитування
бюджету)

5о22 081 0
(код бюджёry)

2) завдання бюджетноI програми
Проведення навчально-тренувальних зборiв з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю з пiдrотовки до регiональних змагань
Проведення навчально-тренувальних зборiв з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраlнських змагань
Органiзацiя i лроведення регiональних змагань з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю

3) пiдстави реалiзацГj бюджетно'i програми
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5. Надходження для виконання бюджетноi програми:

Арryшlзб

3.



1) надходження для виконання бюджетноТ програми у 2020 -2022 роках:

2) надходження для виконання бюджетноТ програми у 202З -2024 роках:

6. Витрати за кодами ЕкономiчноТ шасифiкацГj видаткiв / Класифiкацij кредиryвання бюджету:
1 ) видатки за кодами ЕкономiчноТ шасифiкацiТ видаткiв бюджеry у 2020 -2022 роках:

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацiТ кредиryвання бюджеry у 2020 -2022 роках:

код
Класифiмцii
кредиryвання

бюджеry

Найменування

2020 piK (звiт) 2021 piк (затвермено} 2022 piK (проепl

загальний
фонд

спецiальний
фонд

бюdмеФ
розвчmку

разом (З+4)
загальний

фо8д
спецiальнхЙ

фоsд 
'

у mому ччслi
бюёжеm
розвчпху

разом {7+8)
заrальний

фонд
спецiальниЙ

фонд

у пому чцслi
бюitжеm
розвчmку

разом (1l+1 2)

1 2 з 1 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14

усього

3) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацiТ видаткiв бюджету у 2023 - 2024 роках:

код
Економiчно1
шасrфiкацii

видаткiв
бюджеry

Найменуванвя

2020 piK (звiт) 2021 piк (затверджево) 2022 piK (проеfr)

заrальний
фонд

спецiальниЙ
фонд

бюожеп
розвцmху

разом (з+4)
заrальний

фонд
спецiальний

фонА

у пому ччслi
бюdяеm

розвчпку
разом (7+8)

загальнйй
фонд

спецiальsиЙ
фонд

у пому ччслi
бюdжёп
розвчmRу

разом (1,'+1 2)

1 2 з 4 6 7 8 9 10 11 12 1з 14

224о Оллата послуг (KpiM комунальних) 2з2 772 2з2 772 246 23а 246 2з8 261 505 261 505

усього 2з2772 232772 246 23а 24в 238 26,1 505 261 505

код
Економiчноi
масяфiкацГi

видаткiв
бюмету

Найменувавня

2023 piK (прог8оз) 2024 piK (проrноз)

3аrальний
фоtд

слецiальЕий
фонд

у пому ччфi
бюdжвп
розвчпху

разом (3+,l)
заЕльний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччфi
бюdжаm

розвчпку
разом {7+8)

1 з 4 5 6 7 8 9 10

224о Оплата послуr (KpiM комунальних) 275 365 275 365 289 1зз 2в9 13з

усього 275 з65 289 13з 289 13з

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацiТ кредиryвання бюд{еry у 2023 -2024 роках:

Код Найменування

2021 2О22 р

загальний

фонд

спецiэльний

фонл

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальнии

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвчmку
разом (7+В)

загальний

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвumку

разом
(11+12t

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 lJ 14
Ноlюdешв iз зашьноа фонаJ бюажеmу 232 772 х х 2з2 772 216 238 х х 21б 2з8 261 505 х х 261 505

Повернепня крйuпiв По бюdжеm], х х х
усього 2з2 772 2з2 772 246 2з8 246 23а 261 505 261 505

код Найменування

2023 piK (прогноз) 2024 piK (прогноз)

загальний

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

заrальний

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 з 4 5 6 7 в 9 10
НаПхоdасеilня iз за?fulьноа 4юнау бюdжепr 275 з65 х х 275 зб5 289 L1-1 х х 289 lзз
Поверненм ryеёчпk tо бюаwm| х х

усього 275 з65 275 з65 289 133 289 1зз

202З piK (проrноз) 2024 piK {прогноз)

зайльний
фонд

спеqiальний
фонд

у пому ччслi
бюdжёm

розвчmху
разом (З+4)

завльний
фонд

спеqiальний
фонд

у пому чцслi
бюажеm

розвчпtу
разом {7+8)

код
t(ласифi(ацП
кредиryвання

бю#ету

Найменування

1 2 з 1 6 7 8 9 10

усього

Аркуш 2 з 6

zO2U



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштiв:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2020 -2022 роках:

М з/п Напрями викорисйнкя бюджетних коштiв

2020 piк (звiт} 2о21 2о22

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччслi
бюdжеm
оозвчпw

разом (З+4)
заmльний

фонд
спеqiальний

фонд

у mому ччслi
бюarжеm разом (7+8)

забьний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччфi
бюdжеп разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1з 14

1

Гlроведеяня навчально_тренувальних аборiв з видiв
спорry осiб з iнвалiднiстю з пiдrотовки до регiональних
змагань

1 009 1 009

2
Проведення навчально_тренувальаих зборiв з видiв
спорry осiб з iнвалiднiстю з пiдготов(и до всеукраiнських
змагань

220 506 220 506 2з9 2з8 239 2з8 252 515 252 515

3
спорry осiб з iнвалiднiотю 11 257 11 257 7 000 7 000 8 990 8 990

усього 2з2772 2з2 772 21в 238 246 238 261 505 261 505

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2023 -2024 роках:

М з/п Напрями використання бюдlGтнiх коштiв

202З piK {проrнозl 2024 рit (прогноз)

заrцьний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюажоп
роз6Om@

разом (3+4)
заrальний

фонд
спецiальний

фовд

у
бюdжеп
розвчmW

разом (7+8)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

1

Тlроведення навчально-тренувальних зборiв з видiв
сгорry осiб з Iнвалiднiстю з пiдготовку до всеукраiнських
змагань

265 727 265 727 279 013 279 01з

2
Органiзацiя i проведення регiональних змагань 3 видiв
спорry осiб з iнвалiднiстю 9 638 9 638 10 120 10,|2с

усього 275 з65 275 з65 289 1зз 289 1зз

8. Результативнi показники бюдкетноI проrрами:
'l ) результативнi показники бюджетноi програми у 2020 - 2022 роках:

м з/п показники Одиниця
BrMipy Джерело iнформац;i

2020 pix (звiт) 2о21 2022 piK (проеп)

завльний фонд
спеqiальний

фонд разом (5+6) заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9) заrальвий фонд
спецiальний

фонд разом (,l1+12)

1 2 3 4 5 6 7 в 11 12 13
Завдання 1 навчально_тренувальних з видlв осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до змаfань

Клькiсть навчально_тренувальних зборiв з видiв спорry
для осiб з iнвФiднiстю з пiдготовки до регiональних од,

Календарний план по КФКС
слортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK
2 2

продукry
Кiлькiсть людино_днiв навчtrьнФтренувальних зборiв з
видiв спорryдля осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до
регiональних змаrань

од.
Календарний план по кФкс
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK
56 56

ефепивностi
Середнi витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборiв з видiв спорry для осiб з
iнвалiднiстю з пiдготовки до регiональних змаlань

грн, Розрахунок 18,02 ,|8,02

яхостi

Динамiка кiлькостi навчально-тренувальнихзборiв з видiв
спортудля осiб 3 iнвалiднiстю з пiдготовки до
реriональних змаrань

вiдс, Розрахунок ,|00,00 100,00

Завдання 2 Пров€денкя навчально-тренувальних зборiв з видiв спорry осiб з isвалiднiстю з пiдготовки до всеукраiъських змаaань
затрат

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з видis спорry
для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраiнських од.

Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв

на вiдповiдний piK
40 40 21 21 24

Клькiсть людинФднiв НТЗ з видiв спорry для осiб з
iнвалiднiстю з пИготовки до всеукраiнських змагань

од.
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK

,| 436 1 4зб 1 40с 1 400 1 456 1

ефеfrивностi
Середнi витрати на один людино_день навчально-
тренувальних зборis з видiв спорry для осiб з
iнвалiдаiсlю з пiдготовки до всеукраIнських змагань

rрн, Розраryнок 153,56 15з,56 170,8€ 170,88 173,4з 17з,4з

Аркуш З з 7

,1о

затрат

2А

продукry



|Динамiка 
кiлькостi НТЗ видiв спорry для осiб з

Ilрваг днlстю з п дготовки до всеукраlнськи{ змагань

|порiвняно з минулим роком
вiдс, Розрахунок

^*|
л',l,,*I **| 114,,| ,i

3авдання 3 I осiб з iнвалiднiстю

IKinb*,.ro ре.iоrапо*их змагань з видiв спорryдля осiб з

|,нвалlд

од-
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK "I
,I ,I ,l ,I 2

|Кiлькiсть людино_днiв участi в реriональних змаганнях з

|видiв спорryдля осiб з iнвалiднiстю, з ни}:
I

од,
Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв

на вiдповiдниЙ piK
,.| ,,.I .,.I 120l

I

,,.I 12а

Iuono"'*'"

од.
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вйповiдний piк
102l

l

,.,|,.,| ,.,I .,I 102

|*,*-
од,

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдпоsiдний piK
,,I ,.I ,,I ,,I ,,I 18

|Середнi витрати на один людино_день }л]астi у

|реriональних змаганнях з видiв спорry для осiб з

Ilнвалlднlстю. з них:
грн. Розраryнок ,,*l **I*..I *"|'.,',| 74,92

|*ono"*'"
aрн. Розраryнок **| **|*,*l **|'.,',| 74,92

|*,*-
грн. Розрахунок **l **l*.,l *,*|'.,*| 74,92

|Динамrка 
кrлькостr спортсменiв, якi беругь участь у

|репональних змаfаннях. порlвняно з минулим роком, з

|""":
вiдс Розраryнок 1 оо 0о| ,*..| ,*..| ,..*| 1оо,о0| 100,00

|"оло"i*,в
вlдс. Розраryнок 1oo,ool 1оо,Oо| 100,00l 1оо,оо| 1оо,Oо| 100,00

|*i"o*
вiдс, Розраryнок 1oo,0ol 1оо,оо| ro0,oo| 100,оо| 1оо,оо| 100,00

2) результативнi показники бюджетноi проrрами у 2023 - 2024 роках:

м з/п показники
Одинищ
вимiру Джерело iаформацiТ

2023 piK (проrноз) проrвоз

заЕльний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6l заrальний фонд
фонд разом (8+9)

2 4 5 6 7 в
Завдання 1 3 з з до змаЕнь

затрат

Кiлькiсть навчальнGтренувальних зборiв з видiв спорry
для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до регiональних
змаrань

од.
Календарний план по КФКС
спортивно_масових заодiв
на вiдповiдний piк

продукгу

Кiлькiсть людино-днiв навчально-тренувальних зборiв з
видiв спорry для осiб з iнвалiднiстю з пИготовки до
регiональних змаaань

од.
Календарний ллан по КФКС
спортивно-масових заодiв
на вИповИний piK

ефеЕиввостi
Середнi витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборiв з видiв спорryдля осiб з
iввалiднiотю з пiдrотовки до регiональних змагань

грн. Розраryiок

я(остi

Динамiка fiлькостi навчально-тренувальних зборiв з видiв
спорry для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до
регiональних змаrань

вlдс. Розраryнок

Завдання 2 Проведення навчально_тренуаальних зборiв з видiв спорry оGiб з iнвалiднiстю з пiдrотовки до всеукраiнських змаrань
затрат

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв 3 видiв спорry
для осiб з iнвалiднiстю 3 пjдготоаки до всёукраIнських
змагань

од.
Календарний план по КфКС
спортивно_масових заходiв
на вiдповiдний piK

24 24 24

продуrry

Кiлькiсть людино-днiв НТЗ з видiв спорту для осiб з
iнвалИнiстю з пiдaотовки до всеукраiнських змагань

од.
Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв
на вiдповiдний piK

,| 456 ,l 456 1 45€ 1 456

Аркуш 4 з 7



Середнi витрати на одив людиiо,день навчально_

iнвалiднiстю з
3 видiв спорryдля осiб з Розраryнок

всеу{раiнських змагань

спорту для осiб з
з пiдготовки до всеукраiЪських змаЕнь Розраryнок 1

з

проведення змагань з спорry 3 iнвмiднiстю

Кiлькiсть регiональних змагань з аидiв спорry для осiб з план по
iнвалiд

вiдповiдний
продупу

людино-днiв участi в реriональних змаганнях з план по
спорry для осiб з iнвалИнiстю, з нихj од. спортивно_масових заходiв

pi{

Завдання 3

чоловiкiв од.
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповhниЙ piк
,,l ,.,i l 1о2

Календарний план по
од. спортивно_масових заходiв

1 1на вiдповИний

у
змаганнях з видiв спортудля осiб з
з них:

грн. Розрахунок

чоловiкiв грн,

грн,

Розрахунок

Розрахунок
:o.,l ]Е- 84,зз

участь у
змаганнях порiвняно з минулим роком, з вiдс, Розрахунок

Розраryнок

вiдс, Розраryнок 100,0о| ,t
100,0с

9. Струкгура видаткiв на оплаry працi

Напрями використання бюдхетних коштiв
2020 2021 piK

3агФьний фонд
спецiальний

фощ заrальний фонд
спецiФьний

фонд
3аaальний фонд

6

спецiальней
фонд

заfалький фонд
спецiальнхй

фоffд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

в т.ч. оплата прачi шатних одиiйф-Гзаrальiйм qондБмl-
цо BpaxoвaHi також у спецiальному фондi

х х х х х

10. чисельнiсть зайнятих у бюдrкетних установах:

1 1. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в меr(ах бюджетноТ програми:
1) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ проiрами у 202О - 2022 роках:

М з/п Категорii працiвникiв

шЕтних одиниqь

иmльний спечiальний цгальний фонд
2о22

затвермено

3

фапично
зайнятi итверджеflо фаfrично

!айнятi затвермено фаffirчно
зайнятi

затверджено фапично
зайнятi

3аФьнIй
фонд

11

спецiальнrй
фонд

заrальний
фонд

lз

спецiальнrй
фонд

1

3агшьний
фонд

спецiальний
фонд

3 них шатнi одиничi 3а загальним фондом,
цо BpaxoвaHi також у спечiальному фондi

х х х х х х х

м з/п Найменування мiсцево17
регiональноТ програми

Коли та яким документом
затверджена

2020 piK (звiт) 2о21 2022
запльний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5)

6

зайльний
фонд

спецiальний
фонд разом (7+8)

9

заrальний
фонд

спецiальний
фонд разом (10+r1)

1

культури та
мiськiй об'еднанiйу

на 2018_2020

Рiшення MicbKoi ради siд 24.1 1.2О17 р,
м950, зi 3мiнами

12

Аркуш 5 з 7

витрати на

sо.32|

|жiнок

2О22 | |оеп' 2023 piK 202,| рiк lроrноз)

2о2з pi( 2021 piK



2
Програма розвитку фiзично-l кульryри та
спорry у ВiнницькiЙ мiськiй територiальнiй
громадi на2021_2023 роки

|Рtrе""я 
",со*оi 

рад" вiд ЗО 1О,202О

|шс 
zaoa, з, зм,,а"" ,46r3sl ,46 rзs| 261 505| 261 505

усього 232772 232772 246 23sI 246 238| 261 505l 261 505

Найменування об'епа вiдповiдно до проепно-
кошторисноi документацГi

Строк
реалlзацi
i об'6кry

(piK
початку i
заверце

ння)

заrальна
Bapтicтb
о6'екry

2020 piK (звiт) 2021 piK {затвердкено) 2022 piK (проеп) 2023 piK (проrноз) 2024 piK (проrноз)

Спеqiальний
фонд

(6юджет

розвпт(у}

PiBeHb
будiвельнот
готовноfri
об'еýа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фо8д

{бюмеr
розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
roтoBHocтi
об'€m на

кiнець
бюджеffого
перiоду, %

Слецiальний
фонд

(6юдйет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
о6'епа на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юджет

розвпку)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
о6'спа на

кiнець
бюметноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

{бюджет
розвитку)

Рlвёнь
будiвельноТ
rотовностi
об'еýа на

кiffець
бюдетноrо
перiодi, %

,1

2 3 4 6 7 8 10 11 lz 13

код
ЕхономiчноI
масифiкацiТ

видаткiв
бюджету / код
Класифiкацii
кредитування

бюджеry

Наймёнування
Затверджено з
урахуванням

змiн

KacoBi
sидатки/
надання
кредитiв

Кредиторська
заборrованiсть

на початок
мцнулоrо

бюдетноrо
перiоду

КредЕорська
заборaованiФь

на кiнець
минупоrо

бюметного
перiоду

змiна
кредиторськоI
3аборгованостi

(ь5)

ПоЁшено кредиторську
иборrованiсть за рахухок коштiв

Бюдетвi
зобов'язання (4+6}

заrального
фонду

спецiальноrо
фо8Ау

1 2 3 4 5 6 7 9 10

усього

14. Бюдх(етнi зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованiсть мiсцевоrо бюджеry у 2020 роцi

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в меr<ах бюджетноiпрограми у 2023 _ 2024 роках:

М з/п
Найменування мiсцево'il
регiональноi програми

Коли та яким документом
затвердкена

2023 piK (проrвоз 2024 piK (проrноз)
загальний

фонд
спеqiальний

фонд
разом {4+5l

заrальний
фонд

спецiальний
фонд разом (7+8)

1 2 3 5 6 7 9

1

Програма розвитку фiзичноI кульryри та
спорту у Вiнничькiй мiськiй територiальнlй
громадi на 2021-202З роки

Рiцення Micbкol ради вiд З0,10,2020
Na 2464, зi змiнами 275 36a 275 365 289 13з 289 13з

усього 275 365 275 365 289 13з 289 1зз

1 2, Об'епи, якi виконуються в межах бюджетноi програми за рахунок коштiв бюджеry розвитку у 2020 _ 2024 роках:

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

код
Екоiомiчноi
масrфiкацiТ

вrдаткiв
бюджеry / код
КласифiкацГi
кредхтува н ня

бюджету

Найменування

2021 piк 2О22 рiк

затв€рменi
призначення

кредиторська
заборrованiсть

на початок
поточноrо

бюджетноaо
перiоду

плануеъся поaасити
кредиторську заборrованlсть !а

рахунок коштiв очiкуваний
обсяa взяm

поточнrх
зобов'язань (Зýl

rранrчний обсяr

момива
кредиторська

заборrованiсть
на початок
шановоrо

бюметноrо
перiоду {,lý-6)

креднторсь(у 3аборaованiсть за

рахувок коштiв очiхуваний
обсяr взяпя

поточнlх
зобов язань {8_9]

фонду
спецiальною

фо8ду
загального

фонду
спецiшьноrо

фонду

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ,l1 12
усього

Аркуш б з 7
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З) дебiторська заборIовавiсть у 2020 _ 2021 роках:

код
Економiчноi
класифiкацiТ

бюджеry / код
hаснфiкацii

бюмеry

Найменування
Затвермено з

урахуванням
Kacoвi видатки'

надання
(редхтiв

Дебkорська
заборгованiсть
на 01.01.2020

Дебiторська
заборrованiФь
8а 01.01. 2021

Очiкувава
дебiторська

заборгованiсть
на 2022

Причини виникненая заборгованостi Вжитi заходи цодо поrашення заборгованостi

1 2 3 4 5 6 7 9 10

усього

4) аналiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицiТ щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 роцi.

Засryпник голови KoMiTery по фiзичнiй
кульryрi iспорry Роман сЕМЧУк

(прiзвище та iнiцiали)

Головний бухгалтер BiTa сАЛтАН
(прiзвище та iнiцiали)

Аркуш 7 з 7
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