
по ФlзичнlЙ
aоловного розпорядника кощтiв lJiсцевого

2. KoMiTeT по чнlи
ня виконавця)

3. 1115041

Bi

5041
---lБдТиповоТ

програмноj
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання

БюджЕтНиЙ зАпит нл2о22-2024 роки iндивiдуальний, Форма 2о22-2
rypi lспорту вlнни мlськоi 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни
17.07,2О15 року No 648
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N
зз6)

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

111 25983707
(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

(код ПрограмноТ
класифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

0810
(код ФункцiональноТ
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання
бюджеry)

мiорвф бюдхgм

4 ф т! Фвд.ння бqд@пlrт проф!ми fl, 2022 _2o2il рDки
1) мф бодr(dноt пр.rD.ми, сlDоп П 9еOlФцТэбор.-8л m 

'rфпрш 
. Mir.uy пфigоц фЕы lфуачI фpвi спорпфsц споwо m Форпuвм сфg,уа ерфёасм оре.,пrаr!d .uзlульаryрNфорлrцн<i фряп.фс]а1, з.6вл.мня u.ФФ@ф.порlМм ём ароееофм спорпвfu мюd.

2) 9вд.нц бюджffноI проФбм,

"rРИМ.ННЯ 
В НМ*ЮмУ dsнi iснvвюi чёмi фоmвнп фr,уд ыrяалыоI (мя, Фофi в *6елаФня п ефепивюФ фуiхцфrъання для проведення спорrицих заrодiЕЗабёsп*ення прлдбвння оцовни, эФба

Заб€зпфення впПФьноФремонry.6ъкпв

a) пlдрtав, pes|за|rir 6,qдleфT пFоrDsми
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5. Надходження дпя виконання бюдкетноi програми:

l) надхоркення для виконання бюджетноТ програми у 2020 -2022 роках:

2) надходження для виконання бюджетноТ програми у 2023 -2024 роках:

6. Витрати за кодами Економiчноi класифiкацiТ видаткiв / КласифiкацiТ кредиryвання бюджеry:
1) видатки за кодами Економiчноi класифiкацii видаткiв бюджеry у 2020 -2022 роках:

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

2022 р

коА Найменування загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюФкеm
рфвчmку

разом (3+4)
загальний

фоtц
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюФкеm
розвчmкV

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвчmку

разом
(1 1 +12)

1 2 J 4 5 о 7 8 о ,lU ,l1 12 13 14

Еаlхоdфеrlм i, ФФьюzо ФоilOу бrйфепу 1 зOо о3? х х 1 300 0з7 l s60 110 х х l 560 110 2 Е49 912 х х 2 Е49 942

Вхаспi шамOжеtм бюажепм успOш
lDойuеапu 1а вuпа,uп Hanfon*eLbl

х х х
Ittmi шlюdженм спецiмьноZо фол.lу
(оФааеапu п вilойu ilаlхоlrwньl х 500 зtб 50о 316 5оо uб х зо0 ооо зоо 000 зоо 00о х

602400
кощти, цо передаються lз заrаьного Фонду
бюджету до бюджеry розвитку (спецiального
фондч)

500 з46 500 з46 500 з46 300 000 з00 000 з00 000

,1 з00 037 500 з46 500 з46 1 800 з8з 1 560 110 з00 00с з00 000 1 860 ,110 2849942усього 2 849 942

2о23 р 2о24 о

разом (3+4)
код Найменування загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслl
бюФкеm

розвчmку

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

рфвчmку
раэом (7+8)

1 2 4 т

ааdхоаwLш iз wшьюaо фоillу бюажепlу 2 113 962 х х 2 I13 962 2 232 093 х х 2 232 09з

усього 2 ,|lз 962 2,1tз 962 2 232о93 2 232 о9з

код
ЕкопомiчноТ
шасифiкацГa

видаткiв
бюджеry

Найменувааня

2020 piK (звiт) 2021 piK (затвермено) 2022 piк (проеп)

завльний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччфi
бюожеm

розвчmку
разом (3+4)

заmльний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюажеm
розвчпку

разом [7+8)
заrальнии

фонд
спецlальний

фонд

у mому чцйi
бюdжеm

розвчmху
разом (ll+t2)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lз 14

2610
СуОсидii та поточнi трансферти пaдприсмствам
(чФановам. ооганiзацiям)

,1 300 0з7 1 з00 0з7 1 560 110 1 560 110 2в49942 2 849 942

3210
капlтальнl трансФерти пlдприемствам
(чФановам, органiзацjям)

500 346 500 з46 500 346 з00 000 300 000 300 00с

усього l 300 0з7 500 346 500 346 1 800 38з 1 560 l,|0 з00 000 з00 000 ,l 860 110 2 849 942 2 849 942

2020 piк (звiт} 202l piк (затвермено) 2022 piк (проеп}

спецiilьний
фонд

код
Класифiкацii
кредиryвання

бюджеry

Найменуаанвя заrальЕий
фонд

у mому ччФi
бюожеm

розвчmху
ра]ом (3+4}

заrальний
фонд

спецlальний
фонд

у mому ччФi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8}

загальнии

фонд
спецiальний

фонд

у mону ччфi
бюёжеm

розвчmку
разом (1,1+l2)

1 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 lз 14

усього

Аркуш 2 з 7

,l t)



З) видатки за кодами ЕкономiчноI класифiкацii видаткiв бюджеry у 2023 - 2024 роках:

4) надання кредитiв за кодами l0rасифiкацii кредиryвання бюджету у 2023 -2024 роках:

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

2023 piк (прогноз) 2024 piк (пропоз)

загальнrй
фонд

спецiilьний
фонд

у mомуччФi
бюожеm

розвчmку
разом (3+4)

заrшьний
фонд

спецlilьний
фонд

у mому ччФi
бюажеm

розвчmку
разом (7+8)

код
ЕкономiчноТ
шасифiкацia

видатхlв
бюмеry

Найilенування

5 6 7 8 9 l0l 2 3 4

211з 2 2 11з 962 22з2о9з 22з2оsз2610
субсидiI та поточнi трансферти пlдприемствам
(чстановам. орrанiзацiям)

3210
Капiтальнi трансферти пiдприембвам
(чФановам, ооrанiзацiям)

2 113 962 2 113 962 2 2з2 о9з 22з2о93усього

2023 piK (проrноз) 2024 piк (прогноз)

загальнЕй
фонд

Gп€цlальяий
фонд

у пому ччслi
бюOжеп

розвчmку
разом (З+4}

загальний
фонд

спецiальний
фонд

разом (7+8)

код
Кпасrфlхацij
кредиryваffня

бюджеry

Найменування

8 9 ,t0
3 4 5 61 2

усього

2020 р
у mому ччФI

бюdжеm разом (3+4)
загальний

фонд
Gпецiальний

фонд

у mому ччфl
бюёжеm разом (7+8)

заrальнии
фонд

спецiальний
фонд

у mому чUФl
бюожеm разом (lr+t2)м з/п Напрями використання бюджетних коштiв загilьний

фовд
спецlальний

фощ
3 4 5 6 7 9 10 11 12 1з 141 2

1 300 0з7 1 300 037 1 560 ll0 1 560 l10 2 849 942 2 8i|9 942,1

утримання в налеffiому cтaнl lснуючоl мереж спортивних
споруд комунальноТ форми власностi та забезпечення 'li

ефеýивноrо функЦонування для проведення спортивних
заходiв

300 000 300 000 з00 0004а4 345 484 345 484 з452 3абезпечення капiтальноrо ремонry об'еfiiв
,|6 001 16 00l 16 00lз Забезпечення придбання основних засобiв

2 849 942 2а49 942l з00 037 ý00 з46 500 346 l 800 з8з l ý60 ll0 300 000 300 000 l 860 ttoусього

2) витрати за напрямами використання бюдя<етних коштiв у 2023 -2024 роках:

8. Результативнi показники бюджетноI проrрами :

{) результативнi показники бюджетноi проrрами у 2020 - 2022 роках:

загшьний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслl
бюожеm разом (3+4l

загальнии
фонд

Gпоцiальний

фонд

у пому ччыl
бюdжеm
оозвOmкч

разом (7+8)М з/п Напрямх використаffня бюджетних коштiв

103 4 6 7 8 91 2

2113 2 22з2о9з 22з2о9з1

Утримання в належному fraнi aснуючоI Mepexi спортивних
споруд комунальноi форми власноqi та забезпеч8ння ix
ефеffi ивноm функцiонувавня для проведення спортивних
захолiв

2 11з 962

2,llз 962 2 11з 962 2232 о9з 2 2з2 09зусього

Аркуш 3 з 7

у mому ччыi
бюdжеm

розвчmку



2020 р 2022 р проеп
мrп поmзЁики

одиниця
вимiру ДжерФо iнформацП

загалыий фонд
спецiilьний

Фоffд разом (5+6) аmльний фоtц
спецlальниr

фош разом (8+9) заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (ll +l2)

4 71 J
в та Епивного (3авдання 1

затрат

Клькiqь Фортивних споруА комунальноТ форми власностi
Мереж зашадiв кульryри i

споотч
1 1 1 1 1 1

рlщення Mlcbkoa ради f lpo
бюджет на вiдповiдний piк",

звiт про надходження та
викориqання кощтiв

загального фонду (фN92м),
оозоаwнок

1 з00 0з7,00 1 з00 037,00 1 560 110,00 1 560 ,110,00 2 849 942,00 2 849 942,00Обсяг фiнансовоТ пйтримки з бюджеry

продукry

12в2,з 1282,3 12в2,з 1282,з 12а2,3 1282,з3агальна плоца примiщень, якi використоауються для
тренувальноrо процесу, зilодiв

lHBeHTapHa справа, договори
оренди, апи надання поФуг

148 148 210 210 21о дакjлькiсть спортивних заходiв
Календарний план, договори
оренди,апи виконаних робiт

Розшад занять, аfrи
виконаних Dобiт

2 800,0 2 800,0 з 500,0 з 500,0 з 500,0 3 500,сКiлькiФь годин тренувального процесу

оозоахчнок

ФlнанФвий плав, звlт про

фiнансовi результати (Ф 2), 1 605 000,00 1 605 000,00Чистий дохiд вЦ реалiзацii

Обсяг власних доходiв пiдлриемФва - всього
Фlнансовий план. iJBlT про

фiнанфвi результати (Ф2м),

оозDахчнок
1 605 000,00 1 605 000,00

ефепивностl

464,74 4в4,74 464,74 464,74 508,67 508,67Середня BapTicтb однi€-l години тренувального процесу Розрахунковий показник

Розрахунковий показник 55,25Частка чистого доходу в загальному обсязi доходiв
пiдприемства
якостl

Розрахунковий показник 51,0з 51,03 ,14,1,89 141,89 100,00 100,00цинамiка кiлькостl спортивних заходlв порlвняно 3

минулим роком

125,00 100,00 100,00
3 минYлим роком,
Динамiка кiлькостi годин тренувального процесу порiвняно Розрilунковий показник 62,22 62,22 125,00

Розраryнковий показник 75,38 75,з8Динамiка чистоtо доходу в порlвняннl з попереднlм
перiодом

Завдання 2 3абезпечення придбання основних засобiв
затрат

Рiщення Micbкoi ради "Про
бюдхет на вiдповiдний piK",

звiт про надходження та
викориfrання коштiв

спецiального фонду (фN94-З

м) оозоахчнок

16 001,00 16 001,00Обсяг надання фiнансовоТ пiдтримки з бюджету

продукry

Кiлькifrь основних засобiв, якi плануеться придбати
Видаткова намадна,

розрахунок
1 1

Розрахунковий показник 16 001,00 16 001,00Середня BapTicтb одного основного заФбу
якостl

100,00 100,003абезлеченiсть осноsними зафОами вlдповlдно до плану
на вiдповiдний oik

Розрахунковий показник

Завдання 3 Забезпечення капiтальноrо ремонry об'€пiв
затрат

Обсяг фiвансоsоI пИтримки з бюджеry

Рiщення Micbкo-l ради "Про
бюдхет на вiдповiдний piк",

звiт про надходження та
викориФання коштiв

спеЦального фонду (фN94-З

м), оозDахчнок

4м з46,00 484 з46,00 300 000,00 300 000,00

1 1 1 1
Кiлькiсть об'сктiв, на яких плануеться провеФи замlну труо
теплопостачання

l lроеfrво_кошторисна
документацiя, розрахунки

Проеfrно-кошторисна
докчментацiя. оозоахчнки

646 646 646 646Загшьна довмна тепломережi, цо пiдлягае ремонту

Аркуш 4 з 7

2gz1

11 12 ,l 
:a



тепломережi, що плануоться вiдремонтувати

на проведення Розрахунковий показник

Розрахунки до кощторисуpiвeнb виконання робiт на початок бюджетноrо перiоду, %

,1

ремонry

,..е.| 1oo,ool--ъЕ 1o0,oolРозрахунш до кощторису
PiBeHb виконавня робiт на кiнець бюджетноrо перiоду, О/о

2) результативнi показникrr бюдкетноi проrрами у 2023 - 2024 роках:

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi:

10. чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

прогно]2о23

разом (8+9)спgцiальffи,
фондзагальний фондспецiальний

бонд разом (5+6}зашьний фондДlжерело iнформацiiодинбця
вймiрупоказниким зlп

Завдання 1

спортивних споруд комунальноi форми власностi
111

заходlвспортивнкхдля пров€денняlIтавласнобl забезпечення ефепивного функцiонуванняформикомувальноiqанl спорудспортивнихiскуючоi мерёжiв належному

2 11з 22з22 11з
фiнанфвоТ пiдтримки з бюдхеry

справа, договори 1111

фонду (фN92м),

на вiдповiдний piк"

про надходхення та
кощтiв

Загальна площа примiщень, якi викориФовуються для

тренувального процесу, заходiв

21021о210Календарний план, договори
оренди,аfrи виконаних робiткiлькiсть спортивних зцодiв

занять, аfrи

Розрахунковий показник

з3з

1111спортивних показник

КiлькiФь годин тренувального процесу

sартiФь однiоi rодини тренувальноrо процесу

1

2023 piK проrноз) 2024 piK прогноз)

Напрями використанпя бюметних кощтiв

2020 р

--ТТрш
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'1,1. Мiсцевi/регiональнi проrрами, якi виконуються в межах бюджетно[ програми:
1) мiсцевi/регiональнi проrрами, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2020 - 2022 роках:

Ns з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноi' програми

Коли та яким документом
затверджена 3агальнIй

фош разом (4+5) mвльний
фонд

сп9цiальffий
бонл разом (7+8) иrальний

фонп
спецiальний

фоflд разом (l0+l l )

1

l lрограма розвитку фiзично-l культури та
спорту у Вiнницькiй мiськiй об'еднанiй
територiальнiй гоомадi на 2018-2020 Dоки

Рiшення мiськоI ради Bip| 24.11.2Оl7р,
N9950, зi змiнами 1 з00 037 500 з46 1 800 з83

2
Проrрама розвитку фiзичноТ кульryри та
спорry у Вaнниlфкiй мiськiй територiальнiй
громадi на2021_2023 роки

мiськоi ради вiд 30.10.2020р.
2464, зi змiнами 1 560 110 з00 000 1 860 110 28/9942 2а49 942

l з00 037 500 346 .t 800 383 l 560 1l0 з00 000 1 860 ,|l0 2а49 942 2 84g942

Ns з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноi проrрами

Коли та яким документом
затвердкена загальнии
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спецiальffий

фонд разом (4+5) загальний
бонд

спецiальний
фонд разом (7+8)

2 3 4 5 6 7 8

,1

Проrрама розвитку фiзичнот культури та
спорry у Вiнницькiй мiськjй територiальнiй
громадi на2021-2023 роки

Рiшення Micbкoi ради вiд 30,10,2О2Ор.
N9 2464, зi змiнами 2 113 962 2 11з 962 2232о9з 22з2о9з

усього 2 llз 962 2 llз 962 2 232о9з 2 2з2 093

2) мiсцевi/регiОнальнi програми, якi виконуються в межах бюдкетноI програмиу 2О2З - 2024 роках:

12. Об'епи, якi виконуються в межах бюджетноТ програми за рахунок коlцтiв бюджеry розвитку у 2020 - 2О24 роках:
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14. Бюдlсетнi зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеryу 2О20 роцi
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2) кредиторська заборrованiсть мiсцевого бюдкеч у 2О21 - 2022 роках:

3) дебiторська заборrованiсть у 2020 - 202l роках:

4) аналiз управлiння бюдх(етними зобов'язаннями та пропозицiI щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2О2{ роцi.
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BiTa САЛТАН
(прlзвище та lнlцlали)
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бюджеry

1
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наданiя
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4

ДебiторGька
заборrcванiсть
на 0r.01.2020

Дебiторська
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на 01.0r.2021

Очiкувана
дебiторська
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на 01.0l. 2022
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усього
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