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БюджЕтнИЙ зАпит НА 2023 -2о25 роки iндивiдуальний, Форма 2о23-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни
17.О7.2015 року Nэ 648

(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N 336)

11 2598з707
(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацij
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код за е,{РПОУ)

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

(код за е!РПОУ)

вних спо

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

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

3. 1115041
(код Програмноa шасифiкацiт

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

(код ТиповоТ програмноТ
шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

081 0
(код Функцiонально-l

класифiкацii видаткiв та
кредиryванчя бюджету)

504,t ня та
бюджетноI програми згiдно з Типовою проIрамною видаткiв та кредитування (код бюджеry)

мiсцевоrо бюджеry)

4 меп rа завданш б.двпоI проrр.ми на 20л _2025 роки
1) мф бюр{4ноI пропвми, Фроп Т р.аiФцiТ
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2) завдання бюджетноi програми

3) пiдстави реалiзацiТ бюджетноТ програми
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для виконання бюджетноI програми:

1) надходження мя виконання бюджетноi програми у 2021 _2023 роках:

2) надходження для виконання бюджетноi програми у 2024 _2025 роках:

6. Витрати за кодами ЕкономiчноI класифiкацiТ видаткiв / КласифiкацiI кредиryвання бюджеry:
1) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацil видаткiв бюджету у 2021 _202З роках:

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредиryвання бюджеry у 2021 -2023 роках:

Код Найменування

затверджено) 2О23 о

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальнии

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюФкеm

роэвчmку
разом (7+8) загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому чuслi
бюOжеm

рфвчmку

разом
(1 1+12)

1 2 з 4 6 7 8 9 ,l0
11 12 lJ 14

Наdхоdженм i, 1цillьлФzо фопOу бюdжепу 1 840 110 х х 1 840 110 3 237 001,60 х х 3 237 00J,60 2 819 912 х х 2 819 912
Власili н^lrхоlженtе бюlжеппщ !спанов
(розпuфпш 1а ваlфlu Hairxoo$eilb)

х х х
IHmi махоOжеелв спецiмьноZо фояlу
(розilаulш м ваdшu юажоdжень)

х 510 Ебз 540 863 540 8вз х х
Кощти, що передаються iз загального фонду
бюджету до бюджету роэвитку (спецiального
фонду)

540 86з 540 86з 540 863

ПoBepllelllц креduDliв dо бюdжепу х х х
усього 1 840110 540 86з 540 86з 2 з80 973 3 2з7 004,60 з 2з7 004,60 2 849 942 2 а49 942

код Найменування

2025 р

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOя<еm

розвчmку
разом (3+4) загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOлкеm

рфвчmку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10
Наёюdtсенм i,,Gйьilо2о фоtйу бюOжепу х х х х
Власнi наdюажеilш бюdфqrrвц усаанов х х
[пui фаdюdженм алецiмьюZо фонOу
(розлuсапш la вudмu Haaxodtellb)

х х
Поверпепtц креduЙliв dо бюdwhrу х х

усього

код
ЕкоiошiчноТ
шасЕфiкацГi

видаткiв
бюмеry

Найменування

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

заrальний
фоад

Gпецiальний
фонд

у mому чUФi
бюdжеm

розвчmху
разом (3+4) загальний

фонд
Gпецiальsий

фовд

у mому ччФi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8}

3агальний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччыi
бюOжеm
розвчпку

разом (l,|+12)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 lз 14

2610
СубсидiI та поточнi трансферти пiдприомствам
(установам, органiзацiям)

1 840 110 1 840 1,10 з 2з7 004,60 з 237 004,60 2 а49 942 2в49942

з210
Капiтальнi трансферти пiдприемФвам
(установам, органiзацiям)

54о 86з 540 863 540 863

усього 1 840 ll0 540 86з ý40 863 2 380 973 3 237 004,60 з 237 004,60 2 а49 942 2 849 942

код
l(пасифiкацii
хредиryвання

бюмеry
Найменування

202l piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеп)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чUйi
бюажеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фоflд

спецiальний
фонд

у mому чUФi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччфi
бюOжеm

розвчпку
разом (,|,l+12}

1 2 4 5 6 8 9 10 1l 12 1з 14
усього
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2024 piK (прогноз} 2025 piK (проrноз)код
Економiчнот
шасифiкацГa

видаткiв
бюджеry

Найменування заrальний
фонд

спецiilьний
фонд

у mому чuслi
бюожеm
розвчпку

разом (З+4}
загальаий

фонд
спецiальний

фонд

у mону ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

3 4 5 6 7 8 9 l01

2610
СубсидiТ та поточнi трансферти пiдприемствам
(уqановам, органiзацiям)

321о Капiтальнi трансферти пИприомствам
(чФановам, органiзацiям)

усього

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

4) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредиryвання бюджеry у 2024 _2025 роках:

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

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)
код

КласифiкацiТ
кредrryвання

бюмеry
Найменування загilьsий

фонд
слецiальний

фонд

у mому ччФi
бюожеm
розвчпку

разом (З+4)
загальний

фонд
спецiшьний

фонд

у mому чuФi
бюdжеm

розвчmху
разом (7+8)

1 з 4 5 6 7 8 9 l0
усього

2021 р 2023 piK (проеп)

N9 з/п Напрями використання бюджетних кощтiв загальffий

фонд
спецiальний

фонд

у пому ччслl
бюdжеm
оозвчпкч

разом (3+4}
запльний

фонд
спецiальний

фонд
у mому ччслi

бюОжеm розвчmrу разом (7+8}
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччфi
бюожеm
розвчmкY

разом (,ll+12)

з 4 5 6 7 81 2 10 11 1а 14

1

Утримання в налехному cтaHi iснуючоi мережi спортивних
споруд комунальноi форми власностi та забезпечення li
ефективного функцiонування для проведення спортивних
заходiв

1 840 ll0 540 86з 540 86з 2 380 97з з 2з7 004,60 3 237 005,00 2 а49 942 2 849 942

усього l 840 1t0 540 86з 540 86з 2 з80 97з 3 2з7 005,00 3 237 005,00 2 в49 942 2 849 942

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2О24 -2О25 роках:.

8. Результативнi показники бюдкетноi програми :

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

2025 р

загальний
фонд

спецiilьний
фонд

у mому ччслl
бюOжеm
оозвчmкч

разом (З+4)
загальний

фонд
спецiальпий

фонд
у mому ччфi

бюdжеm розвumку разом (7+8)
м з/п Напрями використання бюджетних коштiв

1 2 3 4 6 7 8 9 10

усього

м з/п показники
Одиниця
BBMipy

2021 piK (з8iт} 2022 piK (затверджено)

запльний фонд
спецiальний

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

фонд разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Завдання 1 в cтaHl та для

затрат

1
Кiлькiсть спортивних споруд комунальноi форми

власностi
од,

Мережа зашадiв культури i

спорту
1,0 1,0 1,0 1,0 1,с ,1,0

2 Обсяг фiнансовоТ пiдтримки з бюджету грн,

Рiшення мiськоi ради "Про
бюджет на вiдповiдний piк"

використання коцтiв
загально.о фонду (фN92м),

розрахунок

,1 840 110,00 1 840 110,00 з 2з7 004,60 3 2з7 004,60 2 849 942,0с 2 849 942,00
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Загальна площа примiщевь, якi використовуються для
тренувального проtlесу, заходiв

кв. м.
оренди, акти надання
lавевтарна справа,

Кiлькiсть спортивних заходiв од,
Календарний план,
оренди,апи виконаних 21

Кiлькiсть годин тренувальноlо процесу од,
Розffiад занять, аfrи

виконаних
2 з з

1 Bapтicтb однiет години тренувальноtо процесу грн. Розрахунок 502,

1
Динамiка кiлькостi спортивних заходiв порiвняно з

вiдс. Розрахунок 111 1

2
кiлькостi rодин тренувального процесу порiвняно

вiдс. Розрахунок

3авдання 2 капiтального решонry об'епiв

фiнансовоi пiдтримки на капiтальний ремонт грн,

Рiшення Micbкoт ради "Про
бюджет на вiдповiдний piK",

звiт про надходження та
використання коштiв

спецiального фонду (фN94-З

м), розрахунок

540 540

довжина теплопроводу, цо пилягае ремонту кв. м.

з на яких плануеться провести замiну трубкiлькiсть
од, 1

,1 теплопроводу, цо плануеться вiдремонтувати кв. м.

1 грн. Розрахунок 2

1 PiBeHb виконання робiт на початок бюджетного перiоду, % вiдс. Розрахунки до кощторису

2 вiдс.PiBeHb виконання робiт на кiнець бюджетного перiоду, О/о Розрахунки до кощторису 1

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

2025 piK (проrноз)
м з/п

Одиниця
вимiрупоказники Мерело iнформацГa

загальний фонд
спецiальний

фонд
разом (5+6) загальний фонд спецiальний фонд разом (8+9)

1 2 о 4 6 7 8 9 10
3авдання 1 ,нальноТ форми власностi та забезпечення 'i'x ефепивного функцiонування мя проведення спортивних заходiв

затрат

1
Кiлькiсть слортивних споруд комунальноТ форми

власностi
од,

Мережа зашадiв культури i

спорту

грн,2 Обсяг фiнансовоТ пiдтримки з бюджету

Рiщення Micbкoi ради "Про
бюджет на вiдповiдний piк",

эвiт про надходхення та
використання кощтiв

спецiального фонду (фN94_З
м), розрахунок

продукry

1
Загальна площа примiцень, якi викориfrовуються для
тренувального процесу, заходiв

кв. м.
lHBeHTapHa справа, договори

э Кiлькiсть спортивних зцодiв од.
Календарний план, договори
оренди,апи виконаних робiт

з Кiлькiсть rодин тренувального процесу од.
Розшад занять, апи
виконаних робiт

Аркуш 4 з 7

продукry

1 12a2,i 12а2,a 1 282,i 12а2,1 12а2,2 1282,a

16: 16a 21( 21с

3 500,(

502,7l 509,8( 509,8( 509,8€ 509,8с

B(ocтl

111,4( 100,0( 100,0с 100,0с

82,0с 82,0( 100,0( 100,0( 100,0с 100,0(

затрат

1

Проектно-кошторисна
64с 64€

теплопостачання
l lроектно-кошторисна

1

продукrу
I lроепно-кошторисна

20( 20с

середнl витрати на проведення капlтальноrо ремонту 1 м

якостi

10(

в



1 Bapтicтb однiбi години Розрахунок

1 Розрахунок

2
кiлькостi годин тренувального процесу

Розрахунок

2 капiъльного ремонry об'€пiв

фiнанФвоi пИтримки на капiтальний ремонт

Рiщення Micbкoт ради "Про
бюджет на вiдповiдний piK",

звiт про надходження та
використання коцтiв

спецiальноrо фонду (фN94-З
м), розрахунок

2 довжина теплопроводу, що пiдлягае ремонту
Проектно-кошторисна

з на яких плануеться провести замiну труб Проектно-кошторисна

1 теплопроводу, цо планусться виремонтувати

1
витрати на проведення капiтального ремонту Розрахунок

1 виконання робiт на початок бюджетного уа Розрахунки до кошторису
2 уо Розрахунки до

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

Напрями використання бюджетних коштiв
2021 piк (звiт} 2022 piK 202З piк (проеп) 2024 piк (прогffоз) 2025 piK прогноз)

загальний фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
загальний фонд спецiальний фонд заmльний фонд

спецiilьний
фонд

1 2 3 4 5 6 9 l0 11
усього
в т.ч. оплата працi щтатних одиниць за загальним фондом, що
BpaxoBaHi також у спецiальному фондi

х х х х х

N9 з/п Категорii працiвникiв

2О21 о 2022 р 202З р 2024 piK 2025 piK
загальний фонд спецiальний фонд заrальний фонд спецiальний фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
загальний

фонд
спецiальний

фонд
3аrальний

фонд
спецiальний

фондзатверджено фапично
зайнятi затверджено фаfiично

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi
затверджеffо фапично

зайнятi
1 2 з 4 5 6 8 9 10 11 12 lз 14 15 16

Усього щтатних одиниць
з них штатнi одиницi за заlальним фондом,
що BpaxoвaHi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

11. Мiсцевi/регiональнi проrрами, якi виконуються в межах бюджетноI програми:
'l) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2021 _ 2023 роках:

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноi програми

Коли та яким документом
затверджена

2О22 piK 2023 piк (проеп)
загальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5)
загilьний

фонд
спецiальний

фоffд разом (7+8)
заrальний

фонд
спецlальний

фонд разом (l0+,|1)

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Програма розвитку фiзичноI культури та
спорту у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
громадi на 2021-2023 роки

Рiшення мiськоI ради вiд 30,10,2020 N9
2464. зi змiнами 1 840 110 540 863 2 з80 97з 3 237 004,60 3 2з7 004,60 2 849942 2 849 942

усього 1 840 ll0 540 86з 2 380 97з 3 2з7 004,60 3 2з7 004,60 2 849 942 2 849 942

Аркуш 5 з 7

2О21 |

1



2024 piK (прогноз) 2025 piK (проr8оз}

спецiальflий
фонд разом (4+5)

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом (7+8)

Коли та яким документом
затверджена

заrальний
фонд

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7

регiональноI програми
6 7 8 93 4 51 2

1

Програма розвитку фiзичноi кульryри та
спорту у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
громадi на вiдповiднi роки

Рiшення MicbKoi ради на вiдповiднi роки

усього

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2024 - 2025 роках:

12. О6'скти, якi виконуються в межах бюджетноi програми за рахунок коштiв бюджеry розвитку у 2021 - 2025 роках:

,Ф.дrcрс"ю' !абортвюо i,

4е9rcнфъ, ссв i. на зар.6пну пмrу

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

2) кредиторська заборrованiсть мiсцевоrо бюджеry у 2О22 - 2023 роках..

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

Строк
PiBeHb

будiвельноТ
готовноfri
о6'еЕа на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

Спецiальний
фоiд (бюджет

розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
об'€ша на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд (бюджет

розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
об'€па на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд (6юджет

розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
об'епа на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

Сf,ецiальний
фонд (6юджет

розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
об'еm на

хiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний фонд
(бюджет розвитку)

Найменування о6'сýа вiдповiдно до проепно-
кошторисноl документацri

I об'€кту
(piK

початку i

заверше
sня}

загальна
BapTicib
об'екry

5 6 7 8 о ,l0
11 12 132 з 41

Погащено кредиторську
заборгованiсть за рахунок коштiв

Кредиторська
заборrованiffь

на кiнець
миffулоrо

бюджетноrо
перiоду

3MiHa
кредиторськоi
заборгованоQтi

(ь5} загального
фонду

спецiального фонду

Бюметнi
зобов'язання (4+6)

Затверджено з

урахуванням
змiн

KaGoBi
видатки/
наданflя
кредитiв

Кредиторська
заборгованiсть

на початок
минулого

бюджетного
перiоду

код
ЕкономiчвоТ
шасифiкацГi

видаткiв
бюджеry 

' 
код

Клас ифl ка цГa

кредитування
бюджеry

Найменуваflня

8 10з 4 6 71 2

усього

2023 piK2О22 piK

плану€ться погасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коштiв
кредиторську заборговавiФь за

рахунок кощтiв

заrальноrо
фонду

спецiальноrо
фонду

очiкуваний
обсяr взяпя

поточflих
зобоs'язаsь (3-5)

граничний
обсяг

мошива
кредиторGька

заборIоmнiФь sа
початок плааового

бюдкетноrc перiоду
(4-5-6)

заrальноrо
фонду

спецiальноrо
фонду

очiкуваний
обсяг взятя

поточнtrх
зобов'язань (8-9)

затвердженi
призffачення

кредиторська
заборrовааiсть

на початок
поточного

бюметного
перiоду

код
Економiчнот
шасифiкацГi

видаткiв
бюджету / код
КласифiкацГa
кредиryванкя

бюдкеry

Найменування

7 9 10 11 123 4 61 2

усього

Аркуш б з 7

-l



Вжитi заходи lцодо поЁшенflя заборrованостiПричини виникнення заборгованостi

6

Дебiторська
заборrованiсть
на оl,о1.2о22

Очiкувана
дебiторська

заборrованiсть
на 01.01.2023

4

Kacoвi видатки/
надаiня
кредитiв

Дебiторська
заборrованiсть
на 01,01.2021

Затверджено з

урахуванням
змiн

Наймснування

код
ЕкономiчноI
шасифiкацi'i

видаткiв
бюджету / код
Класифiкацi'i
крсдитуваннrl

бюджсrу

усього

З) дебiторська заборгоt}анiсIl, у 2021 - 2022 роках:

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

фондl бодrery у 2o2l роцl, Е очiхуФнl рёзульtrи у 2022 роцl.

У 2021 роцi закiнчено капiтальниЙ ремонт теплопроводу, 540 грн. На 202з pik надання фiнансовот пiдтримки комунальному пiдприемству по спецiальному фонду не плануються.

Голова KoMiTery по фiзичнiй кульryрi iспорry крАевськиЙ
(прiзвище та

Головний бухгалтер BiTa САЛТАН
(прiзвище та iнiцiали)

Аркуш 7 з 7


