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БюджЕтниЙ зАпит нА 2023 -2о25 рокИ iндивiдуальний, Форма 2о23-2

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
17.07 2О15 року Na 648
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N
з36)

25983707
(код за еДРПОЦ

25983707
(код за еДРПОУ)

025з6000000
(код бюджеry)

1. KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнни MlcbKoT рми
головного розпорядника

2. KoMiTeT по чнlи Вiнницькоi MicbKoi
вiдповiдального виконавця)

1115022 5022

11

(код Типовоi вiдомчоТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

111

(код Типовоj вiдомчоТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коLtлгiв

мiсцевого бюджеry)

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

з,
0810

(код ПрограмноТ шасифiкацi-t
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код Типово-l програмноТ
шасифiкаЦ-l видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi
шасифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету)

4 МФ D.авдавм 6,одетноТ проrраЕ. ва 2023 _2025 рохи
1) rф бюдетнот проrрами, сrрол, п рФьацr
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2) завдання бюджетноi програми
проведення навчально-тренувальних зборiв з видiв спорry осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукратнських змагань
Органiзацiя i проведення регiональних змагань з видiв спорry осiб з iнвалiднiстю

3) пiдстави реалiзацГf бюджетноi програми
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Надходження для виконання бюджетноi програми :

1 ) надходження для виконання бюджетноТ програми у 2О21 -2О2З po(axi

2) надходження дпя виконання бюджетноi програми у 2024 -2О25 роках:

6, Витрати за кодами ЕкономiчноI класифiкацii видаткiв / КласифiкацТl'кредиryвання бюджеry:
1 ) видатки за кодами ЕкономiчноI класифiкацri видаткiв бюдкеry у 2О2'l -2О23 po1axi

2) надання кредитiв за кодами Класифiкац-riкредиryвання бюджеry у 202' -202З роках:

Код Найменування

2023 р

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюо)@m

розвumку
разом (3+4)

эагальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюdх<еm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюФr<еm

розвчmку

разом
(11+12)

1 2 3 4 о 7 8 9 10 11 12 lJ 14
i1 fuщьвоaо фоilф бюdжй! 246 187 х х 216 1Е7 261 505 х х 2б1 505 261 505 х х 261 505

бюiжепilй усmанов х х х
ilaOmrrш Hlш спецiмьноzо фо нф х х х

Поверtеl tв креduпiв lо бюlмепq| х х х
усього 246 187 246 1в7 261 505 261 505 261 505 261 505

Код Найменування

2024 р 2О25 р

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOlкеm

рфвчmку
разом (3+4) заrальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Hadxodжetltв iз зцмьпоzо фонiу бюl*mу х х х х
l}ласпi ваlхоiжеltш бюlжепнtu yMattoB
ФозlulФпллt за вuаелш HaiMldжeltb) х х
[Hmi HaixolrЙel.M cпelliйbilozo фонф
(розпttсиtl за вudшu паlхоlжень) х х
Поверпепtв креiuпiв lo бюажеftц х х

усього

код
ЕкоtsомiчноТ
шасифiхацГa

видаткiв
бюмеry

Найменування

2021 piK (звh} 2022 piK (затверджено) 202З рaк (проеп)

загальнrй
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4}

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8) заrальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (1,1+12)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 246,187 246 1а7 261 505 261 505 261 505 261 505усього 246 ,l87

246 187 26,| 505 261 505 261 505 26.! 505

код
КласифiкацiТ

кредиryаання
бюджету

1

Найменування

2021 piK (звaт) 2022 piK (затвермено) 2023 piK (проеп)

заIальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmку
разом (З+4)

загалький
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (,l1+12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
усього
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2024 piK (проrноз) 2025 piK (проrноз)код
ЕкономiчноТ
mасифiкацГi

видаткiв
бюмеry

Найменування загальний
фонд

спецiальний
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 т 8 9 .l0

2240 Оплата пофуг (KpiM комунальних)

усього

3) видатки за кодами Економiчноi класифiкацil видаткiв бюджеry у 2024 _ 2025 роках:

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГa кредиryвання бюджеry у 2024 -2О25 po(axi

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коtлтiв:
1 ) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2021 -2023 роках:

код
КласифiкацГa
кредиryвання

бюмеry
Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

Gпецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 3 4 5 6 7 8 9 10
усього

м з/п Напрями використання бюджетних кощтiв

2021 piK (звiт) 202З piK (проеп)
заrальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

Dозвчmкч
разом (З+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

Dозвчmкч
разом (7+8)

заrальний
фоflд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
оозвчmкч

разом (11+l2)

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 14

1

Проведення навчально-тренувальних зборiв з видiв
спорry осiб з iнвалiднiФю з пИrотовки до всеукраiнських
змагань

23а 212 2з8 212 252 515 252 515 252 515 252 515

2
Органiзацiя i проведення регiональних змагань з видiв
спорry осiб з iнвалiднiФю 7 975 7 975 8 990 8 990 8 990 8 990

усього 246 1а7 246 187 261 505 261 505 261 505 261 505

2) витрати за напрямами використання бюджетних коlлтiв у 2О24 -2О25 poKaxi

8. Результативнi показники бюджетноi програми:
1 ) результативнi показники бюдкетноi програми у 2021 - 2023 роках:

м з/п Напрями використання бюджетних коштiв загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm
оозвчmкч

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччФi
бюажеm

позвчmкч
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,10

усього

N9 з/п показники Одиниця
вимiру Мерело iнформацГa

202,| piK (звiт) (затверджено)

загальний фонд
спецiilьний

фонд
разом (5+6) загальний фонд

спецiальний
фонд разом (8+9) загальний фонд

спецiальний
фонд разом (11+12)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
3авдання 1 зборiв з видiв спорту осiб з з до змаrань

затрат

1

КiлькiФь навчально_тренувальних зборiв з видiв спорту
для осiб з iнвалiднiстю з пiдrотовки до всеукраIнських
змагань

од.
Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв

на вИповiдний piк
24 24 24 24

1
Кiлькifrь людино-днiв НТЗ з видiв спорту для осiб з
iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраiнських змагань

од
Календарний план по КФКС
спортивно_масових заходiв

на вiдповiдний piK
1 456 1 456 1 45€ 1 456 1 464 1 464
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витрати на один людино-день навчально-
зборiв з видiв спорry для осiб з

lнвалlднlстю з пlдготовки змагань
грн. Розрахунок 16з,61

спорry для осiб з
з пiдготовки до вФукраТнських змагань

з минулим
вhс- Розрахунок

3авдання i проведення змаrань 3 спорту осiб 3

регiональних змагань з видiв спорry для осiб з
од.

план по
спортивно-масових заходiв

на

Кiлькifrь людино-днiв учаfri в регiональних змаганнях з
видiв спорry для осiб з iнвалiднiстю, з них:

од,
план по кФКс

спортивно_масових заходiв
на

з
них:

регiональних змаганнях з видiв спорry для
витрати на один людино_день

грн, Розрахунок 74,

кiлькостi спортсменiв, учаfrь у
регiональних змаганнях, порiвняно з минулим роком, з
них,

вис. Розрахунок

2) результативнi показники бюджетноТпрограми у 2024 - 2О25 роках:

М з/п показники одиниця
вимiру Джерело iнформацii

2024 piK (прогноз) 2о25

заrальний фонд
спецiальний

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

1 2 3 4 5 6 7 8 о
Завдання 1 з видiв спорry 3 з до змагань

затрат

1

навчально-тренувальних зборiв з видlв спорry план по
осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраiнських од. спортивно-масових заходiв

на

людино_днiв НТЗ з видiв спорту для осiб э план по
спортивно-масових заходiвз пiдготовки до всеукраiнських змагань
на

витрати на один людино_день навчально-
тренувальних зборiв з видiв спорry для осiб з Розрахунок
iнвалiднifiю з змагань

кiлькоfri НТЗ видiв спорry для
iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраlнських змаtань Розрахунок

з

i проведення регiональних змагань з спорry осiб з iнвалiднiстю
затрат

1

,

1

Завдання 2

1
КiлькiФь регiональних змагань з видiв спорry для осiб з
iнвалiднiФю од,

Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдловiдний piK
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9. Струкrура видаткiв на оплату працi

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

проrноз)2023 piK проеп) 2024 piK (прогноз) 2025 piK2022 piK2О21 р
спецiальний

фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiшьний
фонд

заrальний фондспецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
загальний фондзагальний фонд

Напрями використання бюджетних кощтiв

8 9 ,10 114 5 6 72 31

усього
х хх ххв т,ч. оплата працi штатних одиниць за загальним фондом,

що BpaxoвaHi також у спецiальному фондi

план по
заходiв

вlдповlднии

Кiлькiсть людино-днiв учаfri в регiональних змаганнях з
видiв спорry для осiб з iнвалИнiстю, з них:

них:

витраil на один людино-день учаfri у
змаганнях з видiв спорry для осiб з

Розрахунок
спортсменiв, якi беругь участь у

порiвняно з минулим роком, з

N9 з/п Категорil' працiвникiв

2О21 р 2О22 р 2023 piK

заrальний фонд загальний фонд спецiальний фонд загальнии
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

спецimьний
фонд

загальний
фонд

сп€цiальний
фондзатвермено фапично

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi

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

Усього штатних одиниць
з них шатнi одиниЦ за загальним фондом,
цо BpaXoBaHi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

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

\1

2023 piK (проеп)2021 piK (звiт) 2о22
Gпецiальний

фонд разом (7+8)
загальний

фонд
спецaальний

фонд
разом (10+11)заrальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5)
заrilьний

фонд

Коли та яким документом
затвердхенаN9 з/п

Найменування мiсцевоl7

регiональноТ програми
10 11 125 6 7 8J 42

261 505 261 505246 1а7 261 505 261 505Рiшення Micbкol ради вiд 30.10,2020
Ns 2464, зi змiнами

246 1а71

Програма розвитку фiзичноi кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територlальвiй
громадi на 2021_202З роки

261 505 261 505 261 505246 187 246 187усього
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N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

Коли та яким документом
затверджена разоil (4+5) разом (7+8)

розвитку кульryри та
у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй

на вiдповiднi

Рiшення Micbкoi ради на вiдповiднi
роки

код
Економiчнот
mасифiкацiТ

видаткiв
бюмеry / код
КласифiкацГa
кредиryвання

бюджеry

Найменування
Затвермено з
урахуванням

змiн

KacoBi
видатки/
надання
кредптiв

Кредиторська
заборrованiсть

на початок
минулого

бюджетного
перiоду

Кредиторська
заборrованiсть

на кiнець
минулоrо

бюджетного
перiоду

змiна
кредиторськоТ
заборrованостi

(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованiсть за рахунок (оцтiв

Бюметнi
зобов'язання (4+6)

фонду
спецiilьного

фонду

1 2 4 5 6 7 8 9 10
усього

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2О24 - 2025 роках;

1 2. Об'скrи, якi виконуються в межах бюджетноТ програми за рахунок коlлтiв бюджеry розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'епа вlдповiдно до проепно-
кощторисноТ документацГa

Сгрок
реалiзацi
i об'€кry

(piK
початку i
заверше

ння)

загальна
Bapтicтb
о6'скry

2021 piK (звiт) 2022 piк (затверджено) 202З piK (проеп} 2024 piK (проrноз) 2025 piK (проrноз)

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
о6'€па на

кiнець
бюджетного
перiоду, О/о

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноI
готовностi
о6'епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
о6'епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноI
rотовностi
об'спа на

кiнець
бюметного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовноGтi
об'€па на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

2 J 4 6 7 8 9 10 11 12 13

У 2021 р, *Фиоi ш,ФриdФм юшiв у qяi 246 137 Фi бrло п*iqю *6..п*ею прфедФня нв п ]{ffi фортфФiв . lмиfrfiD
прфffi 2с122з р, fiаю.ft 261506rpн,

14, Бюджетнi зобов'язання у 2О21 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджету у 2021 роцi

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2О22 - 2О23 роках

код
Економiчноi
шасифiкацП

видаткiв
бюджеry / код
КласифiкацГa
кредиryвання

бюджеry

Найменування

2022 рiх 2023 piK

затвердженi
призначення

хредиторська
заборгованiсть

на початок
поточноrо

бюметного
перiоду

плануеться погасиil
кредиторську заборгованiсть за

рахунок кощтiв
очiкуваний

обсяг взяпя
поточних

зобов'язань (3-
5)

граничний обсяa

моюива
кредиторська

заборtованiсть
на початок
планового

бюджетноrо
перiоду (4-5_6)

плану€ться погасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коштiв
очiкуваний

обсяг взяm
поточних

зобовЪзань (8-
9)

загальноrо
фонду

спецiального
фонду

заIального
фонду

спецiального
фонду

2 з 4 5 7 8 9 10 11 12усього

Аркуш б з 7

заrальний
бонл

спецiальний
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фонд

2 4 6 7 8

1

усьогс

загального



код
ЕкономiчноТ
шасифiкацгl'

видатхiв
бюджеry / код
КласифiкацiI
кредиryвання

бюмеry

Найменування
Затверджено з

урахуванням
змiн

Kacoвi видатки/
надання
кредитiв

Дебiторська
заборгованiсть
на 0,1.01.2021

Дебiторська
заборгованiсть
на 0,1,01, 2022

Очiкувана
дебiторська

заборгованiсть
на 01.01.202з

Причини виникнення
заборrованостi Вжитi заходи цодо погашення заборrованостi

3) лебiторська заборгованiсть у 2021 - 2022 роках;

4) аналiз управлiння бtоджетними зобов'язаннями та пропозицГf щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 роцi,

сп.Фшьноrc фовдi бюд2Фrу у 202l роФ, ff очiкув.нl результп у 2022 роцi.

Голова KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry Сергiй КРАеВСЬКИЙ

(прiзвище та iнiцiали)

Головний бухrалтер BiTa сАлТАН
(прiзвище та iнiцiали)

Аркущ 7 з 7

/


