
/

БюджЕтниЙ зАпит нА 2о23 -2о25 роки iндивiдуальний, Форма 2о23-2

1. комlтЕтпооlзичнtйкульryрl lспорryвlнницькоiмlськоiрми 11
(найменування головного розпорядника кошiв мiсцевоrо бюджеry)

2. KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоТ MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв УкраТни
17.07.2015 року Ne 648
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N
зз6)

25983707
(код ТиповоI вiдомчоТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код за еДРПОУ)

111 2598з707

(код Типовоj вiдомчоj класифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коt-lггiв

мiсцевого бюджеry)

3.
Утри мання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних чrкiл
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiою
видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

11150з1
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

50з,| 081 0 02536000000
(код бюджеry)

4, мФа п мвдання бюдreтноt проrDами н. 202З -2025 рохи
l ) мФ бодGrяоI проrр5ми, сrроrи ii рмi!ацп

сNорф нфбхIdнц ую. i'ля арфнiй@о ёцфfuв, (рrзв'Ф рФбUпry, лоФо.]пвФо .заорофuв, lспофф вlааочщву loозвllw Фпёd п. MaL ыорфIз.цц мбупм юввФ
эаорм фсобу мfu, пiOёо@ фрпспфlв 0м р.зqрзао.о слорпу

2) завдання бюдкетноi програми
Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) пiдстави реалiзацij бюджетноi програми

1. БафlфнUа RоOgё Ухfнч
2. заюв y,paiiю'Про Д.рRвfllй боdюп hраЬч ю вlФlовlфtut р],"
з. Pi@ Вiнноцьаоi uiсфт раOо'про бюааеп ВlrNg!!ьюl uЬфl пёрuпорЬfuнаi арфdч п Bia,ffiiaHln pir"
1 н@ф вuюмвмо мIпфу Ынноцъюl мЬыd раач оiё 20,07.2022р. М 1]'6 "Про йёанм арофу бюOюпу Вiннчцьхоi яiсфi m.рйорЪfuноi ероRйI ф 2023 pix'

' 
lью. мlнlфёрспФ фьвюiв У,раhu аiё 27.07.Д)11р, tlz 915'про зФ.фOr.ф прwlрнфо аерФkу рёзумпчфц поwщlв бюаreфц лро.р.ц 0ля clteoй бюdвпlв g вчOаmмнu, щ.

Wупь зайснмапчф э yci. tiсцевd боёюmlв1 зl зllюнч
6. наФэ мiнiсй.рй@ фiмнсlв 

'пранч 
вld26,0а2Оla р, N. &rВ'Про dёi аuфння яIфо.аdrфм лрФрамф{tlrьовф uйоф фdам й.фмння uiщфй брi'лёпi€", эi *iRнц

7, напз мIнkперФr@ Mal ф Форпry Уцэfuч ай 2з,11.ЮlФ, М |!з93 "про ýпвёрdжёЕв тйов@о перелilу бюd<еппй dроёран m резумmпвй ф@*!хiох.о@пrя dля мiсц.вш бфё,lфiв
у .ферl фьччноl ,ульпlурll I Форпу\ зi MiMш
& нааэ tlhdi.mpcd@ фlнансlв узр.ъч вВ Ю.о9-2017р, М 7!rЗ "Про япв.рirr.ым фdовй Проzраtнd- @счфiюц7 вчаапПё ф хр.фпуёаffi мldаовео бюdх.пt, зl лlмш
9. я.Ез dефлDяфлу фrмюъ Вlннчцьюi giсфi рrёч .lё 1rlп,2o22p, Nllа "про ýпверfuм Пrcпруеi. паеоповN бюфRйrв запumЬ ефвнUмU рфряанчмgч бюМфпй Bo@пlB ф
п рофу б oi''.a пу В i н н ч цьфi м Ьюl перm рh м оl.рф а u "
10, про.раh p@unxy фlзщноl ryfuпурч ф фFpltly у Вiввць$п мiфпа п.рчпорhfuiп ёрофЫ м 2021-2023 рф Фl@ф Вiвваьфitiфхоiраё! вЙ зо,10.202Ф.lt iц61, зi злiммч)

(код Типовоj
програмноТ

класифiкацij видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код Функцiональноt
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання
бюджету)

Аркуш 1 з 1З

(код за еДРПОУ)



5. Надходження для виконання бюджетноТ програми:

1 ) надходження для виконання бюджетноf програми у 202'l -2О23 роках:.

2) надходження для виконання бюджетноl програми у 2024 -2О25 роках:.

6. Витрати за кодами ЕкономiчноI класифiкацТj видаткiв / КласифiкацГi кредитування бюджеry
,1 

) видатки за кодами Економiчноj класифiкацii видаткiв бюджеry у 2021 -2023 роках:

2О23 р2о222О21 р

разом (3+4)
загальнии

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонА

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвumку

разом
(11+12)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку

Код Найменування

9 10 11 12 13 144 6 7 81 2
65 622 77319 996 2зl 62 202 377 х х б2 202 з77 65 622 773 х х19 996 2з1 х хНаОхоОженl8 iз ?ozшы.ozo 4,онdу блоdwm!

3 з50 000625 4о8 х з00 00о зо0 оOо х з 350 0о0х i 625 108I1lасili поiхoiже|uu бriжеп1illц J,спаlk в
(розп t l catll ч зч вu ill|ш паlхоiхень)

3 220 000 3 220 0004оа 212 200 000 200 0004оо 21225010,100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згiдно з iх
основною дjяльнiстю

1 00 000 100 000 1з0 000 130 0001 5в 930 15в 9з025010з00 Плата за оренду майна бюджетних установ

5725010400
Надходження бюджетних уfrанов вiд

реапiза-,I в устаьовленому поряд(у майна
(KpiM нерухомого майна)

66 210250201 00 Благодiйнi внески, гранти та дарунки 66 2,10

8 0о0 9оо 8 оOо 900.' зOз 068 х 1 836 682 1 836 682 1 8зб 682 х 8 000 900х l зOз 06Е "_l 1 4g1 14з] il uli il а ixoa)lcetllв cltetlitt: t ьпо:о tlxt Htly

(роп lrcаmu п в пl)lL|I п il чdхоi,ке п ь)

з04 57з зо4 573t._0g4l0о' На початок перiоду
-492 649602200 На кiнець перiоду -4s2 649

,] 8зб 682 1 взб бв2 8 000 90с в 000 900 8 000 9001 491 14з 1 491 14з 1 491 14з 1 в36 бв2602400
Коши, що передаються iз загального

фонду бюджету до бюджету розвитку
(спецiального фонду)

х хПоверпеплв креаuпLiв dо бюОNсепlJ) х
62 2о2 з77 2 1зб бв2 1 836 682 64 з39 059 6562277з 1 1 з50 900 8 000 900 76 973 67з49 996 2з1 , 1 928 476 1 491 14з 51 924 7а7усьогс

2025 р

загальнии
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвumку
разом (7+8)загальнии

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюdх<еm

розвчmку
разом (3+4)код Найменування

104 5 6 7 8 91 2 3
х хх хНпlхоlжепш i1 за?.шьпо:о !пltt1.1' бtоiнсеп.у

х хl]. ltcпi шп'lхоtJrcл ! ц б RrО,непt I ul-\.|'cпlul!oB
(розпttсапчt за BttitLtIl ilni|xl\))K,aub)

хI il п! i il n iхоiнсеппя cпel\iil-l ь il! l?o 4l о l й),
(роз пчсапш за вu itttt ч п4lхоакепь)

х
хПоверненl8 Kpeol.пiq io бlоdжеmу х

усього

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

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

разом (11+12)спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розsчmку

разом (3+4)
заrальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
розвчmку

разом (7+8)

код
ЕкономiчноТ
шасифiкацii

видаткiв
бюджеry

Найменування заrальний
фонд

13 145 6 7 8 10 11 12з 41 2
з9 941 в61 40 550 020 в29 960 41 з79 9в0з2 886 008 з2 886 00в 39 941 8612111 Заробiтна плата

182 з91 9 10з з987 15в 249 в 7в7 390 8 787 з90 в 921 007Нарахування на оплаry працi 7 15в 219212о
4 10в 0,]52 96з 062 60 000 3 02з 062 3 в77 7а7 2зо 22аз 442 5з1 137 497 з 5в0 02в221о Предмети, матерlали, обладнання та iHBeHTap

5 24з 34о 5 241 669 2з4 а21 5 476 4904 452 43з 46 910 4 499 з43 5 2з8 з40 5 000224о Оплата послуг (крiм комунальних)
1 4а7 9з41 004 в40 1 з54 159 1 з54 159 1 4в7 934Видатки на вiдрядження 1 004 в40
4 015 6612011907 2011907 2 751 взв 1 26з а23з95 7вб з95 7вб2271 оплата теплопостачання

25а 546 1 
,]0 074 42 697 152 7712 в04 41 828 242 546 16 0002272 Оплата водоllостачання та водовiдведення з9 024 :

Аркуш 2 з 1З

у mому чuслi
бюOжеm

розвцmку



Оплата елеfrроенергii 297 109 370 061 1 о822з4 81 000 1 1632з4 2 1ззз77 397 785 2 531 162
2274 Оплата природного газу 11 265 262 49о 518 005 60 000 578 005 473646 в5 000 55в 646

Оплата iнших енергоносiiв та iнших
комунальних послуг

10 591 ,10 591 20 155 20 155 зб 031 295 36 з26

oкpeMi заходи по реалiзацil державних
(реriональних) програм. не вlднесенi до
заходiв розвитку

45 487 45 4а7 з9 669 2 000 41 669 2 000 41 29о

2800 lнmi поточнi видапи 12948 ,1 020 13968 3 050 1 000 4 050 100 1 0о0 1 100

31 10
Придбання обладнання i предметiв
довгоfr рокового корибування 1 607 028 1 491 143 1 607 028 1 274 582 1 199 582 1 274 5а2 2 142 1оо 2 062 ,l00 2 142 1оо

3132 Капiтальний ремонт iнших об'епiв 48 999 48 999 637 100 637 100 637 100 5 9з8 800 5 938 800 5 938 800
усього 49 996 231 1 92а 4тв 1 491 143 51 9247о7 62 2о2 377 2 136 682 1 836 682 64 зз9 059 65 622 773 11 з50 900 8 000 900 76 973 67з

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацil'кредиryвання бюдже.ry у 2021 -2О2З роках:

З) видатки за кодами Економiчноl класифiкацil'видаткiв бюджеry у 2024 _ 2025 роках:

4) надання кредитiв за кодами Класифiкацil кредиryвання бюджеry у 2024 -2025 роках:

код
КласифiкацГi
кредиryвання

бюдкеry

Найменування

2021 piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеffi}

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвumку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (11+,l2)

,l 2 3 4 5 6 7 10 11 12 1з 14
усього

код
ЕкономiчноI
шасифiкацГa

видаткlв
бюджеry

Найменування

2024 piк (прогноз) 2025 piK (прогноз)

загilьний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (З+4)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

,| 2 3 4 5 6 8 9 10
2111 3аробiтна плата

212о арахування на оплаry працi

221о Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap

224о Оплата послуг (KpiM комунальних)

225о идатки на вiдрядження

2271 оплата теплопоfrачання
2272 Оплата водопоfrачання та водовiдведення

227з Оплата елепроенергii
2274 Оплата природного газу

Оплата iнших енергоносiIв та iнших
комунальних послуr

22а2
oкpeмi заходи по реалiзацiT державних
(регiональних) програм, не BiдHeceнi до
заходiв розвитку

2800 lнmi поточнi видатки

3110
Придбання обладнання i предметiв
довгострокового кориfrування
Капiтальний ремонт iнших об'епiв

усього

код
КласифiкацГa

кредиryвання
бюджеry

Найменування

2024 piK (прогноз} 2025 piK (прогноз)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (З+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 з 4 5 6 9 10
усього

АркушЗзlЗ



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

2021 piк (звiт) 202З piK (проеп)

м з/п Напрями використання бюджетних кощтiв загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чuслi
бюdжеm
Dозвчmкч

разом (3+4)
заrilьний

фонд
спецiilьний

фонд

у mому ччсл,
бюOжеm
оозвчmкч

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжёф

розвчmкv
разом (11+12)

41 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Пiдготовка спортивного резерву та пiдвицення рiвня
фiзичноi пhготовленобi дiтей дипчо-юнацькими
спортивними школами

49 996 2з1 1 928 476 1 491 ,l4з 51 g247oT 62 2о2 з77 2 1зб ба2 1 836 682 64 339 05s в5 в22 77з ,l1 з50 900 8 000 900 76 97з 67з

усього 49 996 231 1 928 476 1 491 14з 51 924 707 62 202 377 2 1зб 682 1 836 682 64 з39 059 65 622773 ,l1 350 900 8 000 900 76 973 673

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2О24 -2025 роках:.

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

2025 piK (прогноз)

м з/п Напрями використання бюметних коштiв зqгmьний
фонд

Gпецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

Dозвчmкч
разом (3+4)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслl
бюdжеm
оозвчmw

разом (7+8}

1 2 4 5 6 7 8 9 10

усього

2021 piK (звiт)
Nc з/п показники

Одиниця
вимiру Джерело iнформацГa

заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9) загальний фонд
Gпецiальний

фонд разом (l1+12)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Завдання 1 Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноI пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

затрат

од,

рiшення виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради вiд вiд

24.Об _2О21 р _ N91 528 "Про
затвердження проебу

мережi, щатiв i

контингентiв на 2022, 2023,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорl', зi змiнами

7
Кiлькifiь комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл

у розрiзil.x видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки
на уФимання яких здiйснюються з бюджеry

7 7 7 7 7

дюсш од,

рiшення виконавчого
KoMiTery MicbKoI ради вiд вiд

24.06,2021 р. М1528 "Про
затвердження проепу

мережi, шатiв i

континrентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорi', зi змiнами

€ 6 6

сдюсшор од,

рiшеная виконавчого
KoMiTery Micbкoi ради вiд вiд

24_Об_2О21р_ N91 528 "Про
затвердження проеfiу

мережi, щатiв i

контингентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
культура i спорт", зi змiнами

1 1 1 1 1

Обсяг витрат на гримання комунальних дшячо-
юнацьких спортивних шкiл у розрiзi i.x видiв (ДЮСШ,

КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких
здiйснюються з бюджеry:

грн,

Рiшення MicbKoT ради вiд
"Про бюджет ВiнницькоI
MicbKoi територiальноТ

громади на вiдповiдний pi('

49 996 2з0,98 1 928 475,72 51 924 706,70 62 2о2 з77,з2 2 1зб 682,00 64 з39 059,32 65 622 773,00 1 1 з50 900,00 76 973 673,00

дюсш грн,

Рiшення Micbкoi ради вiд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoI територiальноi

rромади на вiдповiдний piK"

44 512932,17 1 853 475,72 46 366 407,89 55 846 566,32 1 616 032,00 57 46259а,32 59 026 з39,0о 9 712 100,00 68 738 4з9.00

Аркуш 4 э ,1З

t (



сдюсшор грн,

Рiшення Micbкo-l ради вИ
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoi територiальноi

громади на вiдповiдний pik"

5 48з 298,81 75 000,00 5 558 298,81 6 з55 81 1,00 520 650,0с 6 876 461,0с 6 596 4з4,00 ,1 бз8 800,00 8 235 234,00

КiлькiФь щатних працiвникiв комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджеry, у розрiзili видiв (ДЮСШ,

ЦЮСШ, СДЮСШОР):

осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery MicbKoT ради вiд вiд

24.О6.2О21 р. N91 528 "Про
затвердження проепу

мережi, щатiв i

контингентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт", зi змiнами

,191,00 ,i91,00 209,0с 209,00 212,5о 212,5о

чоловiкiв осiб 111,25 111,25 1 15,20 1 15,20 117,15 1 17,15

жlнок осiб 79,75 79,75 93,80 9з,80 95,35

ДЮСШ, з них: осiб

рiщення виконавчого
KoMiTery Micbкo.i ради вiд вiд

24.О6.2021р. М1 528 "Про
затвердження проекry

мережi, шатiв i

контингентiв на 2022, 2023,
2024 роки по галузi "Фiзична
культура i спорt'', зi змiнами

172,75 190,75 190,75 194,25 ,194,25

чоловlкlв осiб 1о2,75 1о2,75 106,30 106,30 ,108,25 108,25

жlнок осiб 70,00 70,00 а4,45 84,45 86,00 86,00

СДЮСШОР, з них: осiб

рiшення виконавчого
KoMiTeTy Micbкo-r ради вiд вiд

24,О6,2О2lр, N9,1 528 "Про
затвердження проепу

Mepexi, шатiв i

континrентiв на 2022, 2023,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорi', зi змiнами

18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 ,18,25

чоловiкiв осiб 8,5с 8,50 8,90 8,90 8,90 8,9с

жjнок осiб 9,35 9,з5

у тому чифi - TpeнepiB, з них: осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery MicbKoT ради вИ вИ

24 -06.2О21 р. М1 528 "Про
затвердження проекry

мережi, щатiв i

контингентiв на 2022, 2023,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорf', зi змiнами

113,00 11з,Oс 1 16,50 1 16,50 ,120,00 120,00

чоловiкiв осiб 76,00 76,00 7з,7с 7з,7а 75,90 75,90

жiнок осiб 37,00 з7,00 42,8с 42,80 44,1о 44,1о

ДЮСШ, з них: осiб

рiшення виконавчого
KoMiTeTy Micbкoi ради вiд вiд

24.Об_2О21р_ Ns1 528 "Про
затвердження проекry

MepeXi, шатiв a

контингентiв на 2022, 2023,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорi', зi змiнами

102,50 1 02,50 106,00 106,0с 109,50 109,50

чоловlкlв осiб 69,50 69,50 66,55 66,55 68,75 68,75

жiHoK осiб зз,00 з3,00 з9,45 39,45 4о,75 40,75

СДЮСЩОР, з них: осiб

Рiшення виконавчоIо
KoMiTery Micbкoi ради вiд вiд

24 _Об _2О21 р. N91 528 "Про
затвердження проекry

мережi, щатiв i

контингентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
культура i спорf', зi змiнами

10,5о0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

чоловlкlв осiб 6,500 6,500 7,150 7,1 50 7,150 7,150

жiнок осiб 4,000 4,000 з,з50 3,350 з,з50 3,350

Аркуш 5 з 13



продупу

Середньорiчна кiлькifrь учнiв комунальних дитячо-
юнацьких спортивних цкiл, видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ii видiв (ДЮСШ,
}(дЮСШ, СДЮСШОР):

осiб

рiшення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT ради вiд вИ

24,о6.2О21 р - Na]528 "Про
затвердження проекry

мережi, шатiв i

контингентiв на 2022, 2023,
2024 роки по галузi "Фiзична
культура i спорт", зi змiнами

2673 267з 2 751 2751 2 830

чоловiкiв осiб 1 978 1 978 2 0зб 2 0зб 2 095

жlнок осiб 69€ 695 715 715 735

ДЮСШ, з них: осiб

рiщення виконавчого
KoMiTeTy Micbкo.{ ради вh вiд

24.Оа,2О2lр. Ns1 528 "Про
затверджевня проекry

мережi, шатiв i

коfrингентiв на 2022, 2023,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт", зi змiнами

2 398 2 398 2 476 2 476 2 555

чоловiкiв осiб 1 804 1 804 1 а62 1 921 1 921

жlнок осiб 594 594 614 614 634 634

СДЮСШОР, з них: осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery Micbкoi ради вiд вiд

24,Об-2О21р- N91 528 "Про
затвердженвя проеýу

Mepexi, шатiв i

контингентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт", зi змiнами

275 275

чоловlкlв осiб 174 174 174 174 174 174

жiнок осiб 101 101 101 101 101 101

КiлькiФь учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкiл, видатки на лримання яких здiйснюються з
бюджеry, у розрiзiТх видiв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР), цо взяли учаФь у регiональних спортивних
змаганнях:

осiб lнформацiйна довiдка 2 67з 2 751 2 8з0 2 830

чоловiкiв осiб !нформацiйна довiдка 1 97в 1 978 2 0зб 2 036 2 095 2 095

жlнок осiб lнформацiйна довiдка 695 695 715 715

lосш, з них: осiб lнформацiйна довiдка 2 з98 2 476 2 476 2 555 2 555

чоловlкlв осiб lнформацiйна довiдка 1 804 ] 804 1 862 1 862 1 921 1 921

жiHoK осiб lнформацiйна довiдка 594 594 614 614 634

С,ЩЮСШОР, з них: осiб Iнформацiйна довiдка 275

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 174 174 174 174 174 174

xiHoK осiб lнформацiйна довiдка 101 101 101 ,101 101 101

Кiлькifrь придбаноrо малоцiнного спорпвного
обладнання та iнвеfrарю для комунальних дпячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на гримання яких
здiйснюються з бюджеry, у розрiзiiХ видiв (ДЮСШ,

цюсш, сдюсшор)

од- Розрахунок ,1 373 1 37з 1зlз 1 313 1 31з

дюсш од. Розрахунок 1 297 1 297 1 271 1 271 1 271 1 271

сдюсшор од. Розрахунок 76 7с 42 42 42 42

ефеfrивностi
Середнi витраil на утримання однiеi комунальноiдиmчо-
юнацькоi спортивноТ школи, видатки на утримання якоТ

здiйснююъся з бюдхету, в розрiзii.x видiв (ДЮСШ,
i(ДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного
праЦвника:

грн. Розрахунок 261 760,з7 1 0 096,7з 271 857,1о 297 619,0з ,10 223,36 з07 842,з9 308 813,05 5з 416,00 з62229,о5

дюсш грн, Розрахунок 257 672,55 1о 729,24 268 401.79 2s2773,61 8 471,99 301 245,60 30з в67,90 49 997,94 35з 865,84

сдюсшор грн, Розрахунок з00 454,7з 4 109,59 304 564,з2 34а26з,62 28 528,7] з76 792,39 з61 448,44 а9 797,2 451 245,7с

СередньомiФчна заробiтна плата працiвникадитячо-
юнацькоi спортивноI щколи, видатки на угримання якоi
здiйснюються з бюджеry, в розрiзil.x видiв (ДЮСШ,

КЦЮСШ, СДЮСШОР):

грн. Розрахунок 14 з48,17 цз4а,17 15 925,78 ,15 925,78 ,15 901,97 15 901,97

дюсш грн, Розрахунок 14 089,8з 14 089,83 15 655,22 15 655,22 15 643,55 15 643,55

сдюсшор fрн, Розрахунок 16793,52 16 79з.52 1 8 753,76 18 75з,76 18 652,54 ,]8 652,54
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Середнi витрати на навчально-тренувальну робоry у
комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,
видатки на уrримання яких здiйснюються з бюджеry, у
розрiзiЯ видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР) у
розрахунку на одного учня:

грн Розрахунок 1в 704,16 721,46 19 425,62 2261о,в2 776,6е 23 387,51 23188,26 4 010,92 27,199,]8

юсш грн. Розрахунок 18 562,52 772,9з 19 зз5,45 22 555,1с 652,68 2з2о7,84 2з 1о2,29 з 801,2,1 26 903,50

сдюсшор грн- Розрахунок 19 9з9,27 272,72 20 211,99 23112,о4 1 893,27 25 005,з1 23 987,03 5 959,27 29 946,30

Середнi витрати на забезпечення учайi одного учня
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки
на уrримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi П
видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР) у регiональних
спортивних змаганнях:

грн, Розрахунок 1 244,34 1 244,з4 1269,21 1269,2,| 80з,21 80з,21

дюсш грн. Розрахунок 1 162,49 1 162,49 1 217,2з 744,92 744,92

]юсшор грн, Розрахунок ,1 958,07 1 958,07 1764,37 1 764,з7 1344,а1 1 з44,81

Середня Bapтim одиницi придбаного малоцiнного
спорilвного обладнання та iнвёнтарю для комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

лримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi jx

видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР):

грн. Розрахунок 954,зб 954,зб 1077,96 1077,96 l077,96 1077,96

дюсш rрн, Розрахунок а72,49 872,49 1036,8] ]036,81 1036,81 1 036,81

сдюсшор грн, Розрахунок 2351,58

якостl

Кiлькifrь пiдгоювлених у комунальних дитячо-юнацьких
спортивних школах, видатки на лримання яких
здiйснюються з бюджеry, у розрiзiiХ видiв (ДЮСШ,

ЦЮСШ, СДЮСШОР), майстрiв спорry
УкраТни/кандидатiв у майfrри спорry Украiни, з них:

осiб 80 80 86 86 86 86

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 58 58 60 60 60 60

жlнок осiб lнформацiйна довiдка 22 26 26 26 26

ДЮСЩ, з них: осiб lнформацiйна довiдка 80 8с 86 86 86 86

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 58 58 60 60 60 60

жiнок осiб lнформацiйна довiдка 22 26 26

С!ЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довiдка

осiб Iнформацiйна довiдкачоловiкiв

жiнок осiб lнформацiйна довiдка

Кiлькifrь учнiв комунальних дивчо-юнацьких спортивних
шкiл, видатки на rгримання яких здiйснюються з
бюджеry, у розрiзiIх видiв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР), якi здобули призовi мiсця в репональних
спортивних змаганняхi

осiб lнформацiйна довiдка 1259 1259 1259 1259 ,1259 ,1259

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 755 755 755 755 755 755

жlнок осiб lнформацiйна довiдка 504 504 504 504 504 504

ДЮСШ, з них: осiб lнформацiйна довЦка
,1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

чоловlкlв осiб !нформацiйна довiдка 660 660 660 660 660

жiнок осiб lнформацiйна довiдка 44а 44о 44о 44а 44о 44о

СДЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довiдка 159 159 159 159 159 ,159

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 95 95 95 95

жiнок осiб lнформацiйна довИка 64 64 64 64 64 64

Динамiка кiлькоfri учнiв комунальних дитячо-юнацьких
спортивних щкiл, видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджету, у розрiзi u видiв (ДЮСШ,

КЦЮСШ, СДЮСШОР) порiвняно з минулим роком:

вцс. Розрахунок 105,82 1 05,82 1о2,92 1о2,92 1о2,а7 1о2,а7

чоловiкiв вiдс, Розрахунок 1 06,57 106,57 102,93 102,9з ,102,90 102,90

жiнок вiдс, Розрахунок 103,73 10з,7з ,102,88 102,88 ,102,80 102,80

Юсш, з них: вiдс. Розрахунок 106,5з 106,5з 10з,25 10з,25 103,19 10з,19

чоловlкlв вiдс. Розрахунок 107,00 107,00 1о3,22 1о3,22 10з,1 7 103,17

жlнок вис, Розрахунок 105,13 105,1з 103,з7 10з,37 10з,26 103,26

СДЮСШОР, з них; вiдс, Розрахунок 100,0с 100,0с 100,00 100,00 100,00 100,00

чоловiкiв вiдс. Розрахунок 1 02,35 1 02,з5 100,00 100,00 100,00 100,00

жlнок вlдс, Розрахунок 96,19 100,00 100,00 100,00 1о0,00

Аркуш7зlЗ
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2) результативнi показники бюджетноi програми у 2024 - 2025 роках:

2024 piK (прогноз) 2025 piK (проrноз)

разом (5+6) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9)
N9 з/п показники Одиниця вимiру Джерело iнформацil

загальний фонд
спецiальний

фонд
2 4 5 6 7 9 101

Iiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними щколамиЗавдання ] Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня ф
затрат

од,

рiшення виконавчого
KoMiTery Micbкoi ради вiд вiд
24.а6.2О21 р N91 528 "Про
затвердження проепу
мережi, щатiв
контингентis на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
культура i спорт", зi змiнами

Кiлькiсть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл

у розрiзilХ видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки
на утримачнс Ф/их здlйснюю]ься з бюдхету

рiшення виконавчоrо
KoMiTeTy MicbKoi ради вiд вiд
24.О6.2О2lр. N91 52В "Про
затвердження проегry
мережl, штатlв l

контингентiв на 2о22, 2о2з,
2а24 раки по галузi "Фiзична
культура i спорт", зi змiнами

дюсш

рiшення виконавчого
KoMiTery м]ськоi ради вiд вiд
24_О6.2О2lр N9152B' Про
затвердження проепу
Mepexi, штатiв l

контингентiв на 2022, 2023,
2О24 роки по галузi "Фiзична
культура i спорт', зi змiнами

сдюсшор од,

Обсяг витрат на лримання комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл у розрiзili видiв (ДЮСШ,

ЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджеry:

грн,

Рiшення Mlcbкol ради вiд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKo'l територiальвоi
громади на вiдповiдний piK"

дюсш грв.

Рiшення MicbKol ради вiд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoT територiальноi
громади на вiдповiдний piK"

грн.

Рiшення мiськоi ради вiд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoi територiальноi
громади на вiдповИний piK"

сдюсшор

осiб

рiшення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT ради вiд вiд
24_Об_2О21р_ N91 52В "Про
затвердження проеffiу

мережi, штатiв i

контингентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
культура i спорт", зi змiнами

Кiлькiбь щатних працiвникiв комунальЕих дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на уIримання яких
здiйснюються з бюдхеry, у розрiзiii видiв (ДЮСШ,

ЦЮСШ, СДЮСШОР):

чоловlкlв осiб

жiнок осiб

осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery Micbкoi ради вiд вiд
24 -О6,2О21 р - N91 528 "Про
затвердження проекry
мережi, щатiв i

контингентiв на 2022, 2023,
2024 роки по rалуэi "Фiзична
кульryра i спорт", зi змiнами

ДЮСШ, з них:

чоловlкlв осiб

жiнок осiб
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СДЮСШОР, з них: осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery Micbкoi ради вiд вiд
24 О6_2О2lр. N91528 "Про
затвердхення проепу
мережj, щатiв i

контингентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiэична
культура i спорl', зi змiнами

чоловiкiв осiб

жiнок осiб

у тому числi - TpeHepiB, з них] осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery Micbкoi ради вiд вiд
24 -06 -2О21 р - N91 528 "Про
затвердження проепу
мережi, штатiв i

контингентiв на 2022, 202З,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт", зi змiнами

чоловlкlв осiб

xiHoK осiб

ДЮСШ, з них: осiб

рiшення виконавчого
KoMiTeTy MicbKo'l ради вiд вiд
24 _Об _2О21 р _ N91 52В "Про
затвердження проеýу
мережi, штатiв i

контингентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт", зi змiнами

чоловiкlв осiб

жlнок осiб

СДЮСШОР, з них: осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery Micbкoi ради вiд вiд
24 06.2021р, N91528 "Про
затвердження проекry
мережi штатiв i

контингентiв на 2022, 202З,
2024 роки по галузi "Фiзична
культура i спорт", зi змiнами

чоловiкiв осiб

жiнок осiб

продупу

Середньорiчна кiлькiсть учнiв комунальних дитячо
юнацьких спортивних шкiл, видатки на }тримання яких
здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ,
КДЮСШ, СДЮСШОР);

осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery мiськоi ради вiд вiд
24 06,2О2lр. N91528 "Про
затвердження проепу
мережi, штатiв i

контингевтiв на 2022, 202з,
2024 роки по rалузi "Фiзична
кульryра i спорт", зi змiнами

чоловiкiв осiб

жiнок осiб

ДЮСШ, з них: осiб

рiшенвя виконавчого
KoMiTeTy Micbкoi ради вiд вiд
24 -Об -2О21 р. Ns1 528 "Про
затвердження проеrry
мережi, штатiв i

контингентiв на 2022, 202з,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорt', зi змiнами

чоловlкtв осiб

жiнок осiб

Аркуш9зlЗ



СДЮСШОР, з них: осiб

рiшення виконавчого
KoMiTery Micbкol ради вiд вiд
24.Об 2О2lр, N9,1 528 "Про
затвердження проегry
мережi, щатiв i

контингентiв на 2022, 2023,
2024 роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт", зi змiнами

чоловiкiв осiб

жiнок осiб

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юначьких спортивних
шкiл, видатки на угримання яких здiЙснюються з
бюджеry, у розрiзiТх видiв (ДЮСШ, КДЮСШ,
СДЮСШОР), цо взяли участь у регiональних спортивних
змаганнях:

осiб lнформацjйва довiдка

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка
жlнок осiб lнформацiйна довiдка

ДЮСШ, з них: осiб lнформацiйна довiдка

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка
жlнок осiб lнформацiйва довiдка
СДЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довiдка
чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка
жiнок осiб lнформацiйна довiдка

Кiлькiсть придбаного малоцiнного спортивного
обладнання та iнвентарю для комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на утримання яких
здiйснюються з бюджеry, у розр]зilХ видiв (ДЮСШ,
кдюсш, сдюсшор)

од, Розрахунок

дюсш од, Розрахунок

сдюсшор од, Розрilунок
ефепивностi

Середнi витрати на лримання однiеТ комунальноi дитячо-
Фtsаць(оl спортивно,школи, видатки на утриvаltsя я{о,
здiйснюються з бюджеry, в роэрiзili видiв (ДЮСШ,

ЦЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного
працiвника:

грн, Розрахунок

цюсш грн. озрахунок

сдюсшор грн Розрахунок

Середньомiсячна заробiтна плата працiвника дитячо-
юнацькоi спортивноI школи, видатки ча rгримання якоi
здiйснюються з бюджету, в розрiзi iX видiв (ДЮСШ,

ЦЮСШ, СДЮСШОР):

грн, Розрахунок

дюсш грн. Розрахунок

сдюсшор грн, Розрахунок

Середнi витрати на навчально-тренувальну робоry у
комунальних дитячо_юнацьких спортивних школах,
видатки на уIримання яких здiйснюються з бюджеry, у

розрiзilx видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР) у
розрахунку на одного учня:

грн. Розрахунок

дюсш грн, Розрахунок

сдюсшор грн Розрахунок

Середнi витрати на забезпечення участi одного учня
коvунальнихдитячо-юнацькихспортивних ш/iл видатки
na у] римаhня я(их здIйснюються з бюджету у розрl3| lx
видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регiональних
спортивних змаганнях:

грн, Розрахунок

дюсш грн. Розрахунок

сдюсшор грн, Розрахунок

Середня BapTifrb одиницi придбавого малоцiнного
спортивного обладнання та iнвентарю для комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

уrримаdня яких здiйснюються з бюджеry, у розрlз, ]х

видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР);

грн, РGрахунок

Аркуш 10 з ,] З



дюсш грн, Розрахунок

сдюсшор грн, Розрахунок

я(остl

КiлькiФь пiдtотовлених у комунальних дитячо-юнацьких
спортивних школах, видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджеry, у розрiзiiХ видiв (ДЮСШ,

КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрiв спорry
Украiни/кандидатiв у майfrри спорry Украiни, з них:

осiб lнформацiйна довiдка

чоловlкlв осiб lнформацiйна довiдка

жlнок осiб lнформацiйна довiдка

ДЮСШ, з них: осiб вформацiйна довiдка

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка

жlнок осiб lнформацiйна довiдка

СДЮСШОР, з них: осiб lнформаЦйна довiдка

чоловlкlв осiб lнформацiйна довiдка

осiб lнформацiйна довihка

Кjлькiсть учнiв комунальних дитячо_юнацьких спортивних
шкlл видатки на уrримання яких здiйснюються з

бю,qжеry, у розрiзilЯ видiв (ДЮСШ, КДЮСШ,
С.ЩЮСШОР;, якt здобули призовi мiсця в регiональtsих
спортивних змаганнях:

осiб lнформацiйна довiдка

чоловiкiв осiб lнформацaйна довiдка

xiHoK осiб lнформацiйна довiдка

ДЮСШ, з них: осiб lнформаЦйна довiдка

чоловlкlв осiб lнформацiйна довiдка

жlнок осiб lнформаl_{iйна довiдка

СДЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довiдка

чоловiкiв осiб нформаЦйна довiдка

жiнок осiб lнформацiйна довiдка

Динамiка кiлькостi учнiв комунальних дитячо-юнацькйх
спортивних шкiл, видатки на }тримання яких
зд]йсвюються з бюджету, у розрiзiiХ видiв (ДЮСШ.
t(ЦЮСШ, СДЮСШОР) порiвняно з минулим роком]

вiдс Розрахунок

чоловiкiв вiдс Розрахунок

жlнок вiдс, Розрахунок

!ЮСШ, з них: вiдс. озрахунок

чоловlкlв вiдс, Розрахунок

жlнок вiдс, Розрахунок

С!ЮСШОР, з них: вiдс, озрахунок

чоловlкlв вiдс. Розрахунок

жiнок вiдс. Розрахунок

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

2021 piK звiт} 2О22 рiк 2023 piK (проеп) 2024 piK (прогноз) 2025 piK (проrноз)

загальний фонд
спецiальний

фонд
загальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

заrальний фонд
спецiальний

фонд
Напрями використання бюджетних коштiв

5 6 7 8 9 10 111 2 4

з2 886 008 39 941 861 40 550 020Фiзична кульryра iспорт
з4 623 401 34 452 550обов'язковi вчппаmu 28 498 720

1 092 477 1 550 572 1 692 2з0Маmерiальна 0опомоеа
з з81 297 3 046 872Премii 2 939 7о1

1 з58 з68Спчмулюючi 0оплаmч mа наOбавкч з55 110 386 591

32 886 008 39 941 86,1 40 550 020усього
х хх х хв т,ч, оплата працi щатних одиниць за заfальним фондом,

що BpaXoBaHi також у спецiальному фондi

Аркуш,l1з13
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10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

N9 з/п Категорil' працiвникiв

2о21 2О22 р 2О24 piK 2025 pix
загальний фонд спецiальний фонд загальний фонд загальний

фонд
спецiальний

фонд
загальний

фонд
спецiальний

фонд
загальний

фонд
спецiальний

фондзатверджено фапично
зайнятi затверджено факично

зайнятi затвермено фаfrично
зайнятi затверджено фапично

зайнятi
1 2 3 4 5 6 7 9 ,10 11 12 13 14 15 16

Фiзччна кульmура i спорm 191,0о 191,0о 212,50 210,5о 7,55 5,25 212,50 7,55

Ммiнifrративний персонал 24,00 24,00 26,ао 26,00 26,00
Педагогiчний перФнал 119,00 119,00 129,о0 127,00 3,8о 3,00 129,00 3,80

Спецiалiсти 18,00 18,оо 22,25 1,75 1,75 1,75
Медичний персонал 4,о0 4,0о 6,50 6,50 6,50

Обслуговуючий персонал 26,00 26,00 28,75 28,75 2,00 0,50 28,75 2,00

Усього штатних одиниць 191,00 191,00 212,5а 210,50 7,55 5,25 212,50 7,55
з них шатнi одиницi за загальним фондом,
що BpaxoвaHi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

2023 piK (проеп}
N9 з/п

Найменування мiсцевоi7
регiональноI програми

Коли та яким документом
затверджена загальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5) загальний
фонд

спецiilьний
фонд разом (7+8)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

разом (10+11)

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12

1

Програма розвfrку фiзично'i кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
громадi на 2021-202З роки

Рiшення MicbKoT ради вiд 30.'10.2020
N9 2464, зi змiнами

49 996 231 1 92а 476 51 92д707 622о2з77 2 1з6682 64 339 059 65 622 77з 1 1 з5о 900 76 973 67з

усього 49 996 23,| .l 928 476 51 924 707 62 2о2 377 2 1зб 682 64 339 059 65 622773 ,|1 з50 900 76 97з 67з

1 1. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми:
1 ) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2021 - 202З роках:

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюдх<етноi програми у 2О24 - 2О25 poкaxi

1 2. Об'€кги, якi виконуються в межах бюджетноI програми за рахунок KourTiB бюджеry розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'епа вiдповiдно до проепно-
кощторисноI документацiТ

Строк
реалiзацi
I об'екry

(piK
початку i
заверще

нкя)

3агilьна
Bapтicтb
об'епу

2021 piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеý) 2024 piK (прогноз} 2025 piK (прогноз)

Спецiальний
фонд

(6юдкет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
об'€па на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноI
rотовностi
об'€па на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
об'епа на

кiнець
бюдкетноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
об'спа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
об'спа на

кiнець
бюметного
перiоду, %

,l 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

у 2с"1 р, *Фиоr шюрифня ФUтв Фlфr фоцу в оlи 49 9sб 231 Ф{, Фm ýЬr+но Фнансу*нн, дfФцъ@ фF м ш.л, що дао зUоrу поЕнщiню.*ффпи дlяльнlсъ шld,, ъ виховfня дiЕй iroщi, irнфФ Фsюlо
polшry зriстовнOф вифчrнrу i дФвiлля,

. на оуму €4 3з) 059 Фн. дя абеrпфеннi фmюJонув4# дюсUJ,
просfi ю 202з р, ФэювБ 76 97з 67з Фн,

2025 piK (прогноз)
N9 з/п

Найменування мiсцевоi7
регiональноI програми

Коли та яким документом
затверджена заrальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5)
заrальний

фонд
спецiальний

фонд
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Аркуш 12 з 1З
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Погашено кредиторську
заборгованiсть за рахуно( кощтiв

код
Економiчноj
шасифiкацii

видаткiв
бюджеry / код
Класифiкацii

кредитування
бюджеry

Найменування Затверджено з

урахуванням змiн

KacoBi
видатки/
надання
кредитiв

Кредиторська
заборгованiсть

на лочаток
минулоrо

бюджетного
перiоду

Кредиторська
заборгованiсть

на кiнець
минулого

бюджетного
перiоду

змiна
кредиторськот
заборrcваностi

(6-5) загального
фонду

спецiальяого
фонду

Бюдкетнi
зобов'язання (4+6)

з 4 5 6 7 8 9 101 2

усього

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

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

З) дебiторська заборгованiсть у 2О21 -2О22 роках|

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

спGцiФьноФ фондt, бодr{ёту у i'021 роЦ, п oclrya.H| р€iульт6 у 2022 роql,

Голова KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry Сергiй КРАеВСЬКИЙ
(прiэвище та iнiцiали)

Головний бухгалтер
(п

2О22рiк 202З piK

плануеться погасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коштiв

планусться погасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коштiв

код
ЕкономiчноТ
иасифiкацiТ

видаткiв
бюджету / код
Класифiкацii
кредиryвання

бюджеry

Найменування
затвердженi
призначеflня

кредиторська
заборгованiсть

на початок
поточного

бюджетноrо
перiоду

загальноrо
фонду

спецiального
фонду

очiкуваний
обсяг взяпя

поточних
зобов'язань (З_

5)

граничний обсяг

моюива
кредиторська

заборгованiсть
на початок
плановоrо

бюджетноrо
перiоду (4_5_6)

заrального
фонду

спецiального
фонду

очiкуваний
обсяг взяm

поточних
зобов'язань (8-

9)

4 5 6 т 8 9 101 2 11 12

усього

код
ЕкономiчноТ
шасифiкацГi

видаткiв
бюджеry / код
КласифiкацГa
кредитування

бюджеry

Найменування
Затверджено з

урахуванням змiн

Kacoвi видатки/
надання
кредитiв

Дебiторська
заборгованiсть
на 01.01.2021

Дебiторська
заборгованiсть
на 01.0,1. 2022

Очiкувана
дебiторська

заборrованiсть
на 01.01.202з

Причини виникнення
заборrованостi Вжитi заходи шодо погащеflня заборгованостi

1 2 з 4 5 7 о ,]0

усього

Аркуш 1З з 1З

BiTa сАЛТАН
(прiзвище та iнiцiали)

р


