
1, KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоТ Mlcbкoi рми

БюджЕтниЙ здпит нл2о22 -2024 роки iндивiдуальний, Форма 2о22-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

17.О7.2О15 року Na 648
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07 серпня 2019 року N
336)

11 25983707
(код ТиповоТ вiдомчоI класифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюрiiеry)

(код эа еДРПОУ)

111 25983707

(код Типовоi вiдомчоТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в сисгемi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

(найменування головного розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry)

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

111506,|
3,

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я
населення "Спорт для Bcix" та проведення фiзкульryрно-масових
заходiв населення
(найменування програми

5061 081 0 02536000000
програмною шасифiкацiою (код бюджеry)

видаткiв та кредиryваffiя мiсцевого бюджеry)

4.Мета та завдання бюджетноТ програмr на 2022 -2024 роки
1 ) мета бюджетноТ програми, строки 'ii' реалiзацiТ

Сmворення умов dля змучення шчрокuх версmв населення 0о заняmь фiзuчною кульmурою

2) завдання бюджетноi проrрами
Органiзацiя фiзкультурно-оздоровчо] дiяльноФi, проведення масових фiзкульryрно-оздоровчих i спортивних заходiв,

3) пiдстави реалiзацiТ бюджетноТ програми
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5. Надходження для виконання бюдх(етноТ проrрами:

(код ПроrрамноТ
шасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ТиповоТ
програмноТ

класифiкацiТ видаткiв
та кред}fryвання

мiсцевого бюджеry)

(код ФункцiональноТ
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання
бюджеry)

з

Аркуш 1 з 6



1) надходження для виконання бюджетноТ програми у 2020 -2О22 роках,.

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

6. Витрати за кодами Економ!чноi mасифiкацil'видаткiв / КласифiкацiТ кредиryвання бюджеry:
'l) видатки за кодами Економiчно'a шасифiкацiТ видаткiв бюджеry у 2020 -2022 роках:

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

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

код
Економiчнот
масифiюцlI

видаткlв
бюджету

Найменування

2023 piк (проrноз) 202il piK (про.ноз)

зайльний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чuслi
бюdжеm

розвчпку
разом {3+4}

зайльний
фонд

спецiшьнrй
фонд

бюOжёm
розвчmку

разом (7+8)

1 з 4 6 7 8 9 10
221о Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 1 оз7 s24 1 оз7 924 1 089 820 1 089 820
224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 1 047 735 1 047 735 1 1оо 122 1 100 122

усього 2 085 659 2 085 659 2 189 942 2 189 942

код Найменування

202О р 2022 р

загальний

фонд

спецiальний

фонл

у mому ччслi
бюOжеm

рфвчmку
разом (3+4)

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальнии

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOхеm

рфвumку

разом
(1,1+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14
Наdюdженм iз заzмьно2о фо|ф бюП*ейJ) 1 537 173 х х 1 5з7 17з 899 379 х 899 379 1 980 683 х х I 980 68з
Власнi наdюdменш бlймнш ушнов
Фозпuеаm за вuПшu паlюОwнь) х х х
IHui наdхоdwнrв спецiФьноа фонdу
(розпuсаru за вudыч наdюdwнь) х х х
Поверненм креПuпiв По бюlжепJ, х х х

усього 1 5з7 172 8s9 з7€ 899 з79 1 g80 683

код Найменування

2023 р

загальний

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

рфвчmку
разом (З+4)

загальнии

фонд

спецiальний

фонд

у mому чUслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 4 5 6 7 а 10
Наdхоdжшля Ь заzщьно2о |lroqlj бюdwп! 2 085 659 х х 2 o\s бs9 2 ]89 912 х х 2 l89 942
Поверненш ryеduпiв ао бюdwm! х х

усього 2 085 65s 2 085 659 2 189 942 2 189 942

код
ЕкономiчноI
масифiGцiТ

видаткiв
бюмеry

Наймепування

2020 piK {звiт) 2021 piK (затsерджено} 2022 piK (проеп)

3аЕльний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожQп

рфвчmку
разом (3+,l)

заrальний
фонд

спечiальний
фонд

у
бюdжеп

розвчпху
разом (7+8)

зайльний
фонд

спецiальннй
фонд

у пому ччслi
бюажеп

розвчпку
разом (1l+12}

1 2 з 1 6 7 8 9 ,l0 11 12 1з 14
221о Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 1 376 491 1 376 491 500 000 500 000 985 68з 985 68з
224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 160 68, 160 682 399 379 з99 379 995 000 995 00с

усього 1 5з7 17з 1 537 17з 899 379 899 з79 l 980 68з l 980 68з

код
КласrфiкацiТ
кредиryФння

бюркеry

Найменування

2020 PiK (звiт) 202l piK {затвермено) 2022 piк (проеп)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчпау
разом (З+4}

заrальний
фонд

спецlальний
фонд

у поМу ччслi
бюd*еm
розвчmку

разом (7+8)
заrальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччфi
бюdжёm

розвчmку
разом (11+l2)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 ,11 12 tз 14
усього

Аркуш 2 з 6

1 980 68a

2о24 r



4) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредиryвання бюджеry у 2023 -2О24 роках:

код
Класифiкацi'
кредиryвання

бюдоry
Найменування

202З piK (проrноз} 2024 piK (про.ноз)

завльвrй
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжёп

розвuпку
разом (З+/t)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюа*ёm

розвчmку
разом (7+8)

1 3 4 5 6 7 8 9 10
усьог0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштiв:
1) витрати за напрямами використання бюдt<етних коштiв у 2О2О -2022 роках:

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2023 -2О24 роках:

N9 з/п

1

Напрями викорйстання бюдкетних (ощтiв

2о23 проrноз) 2о24

завльний
фонд

спецlальний
фонд

бюdжаm
розвчmry

разом (3+4)
загальнlй

фонд
спецlальний

фонд

у пому ччслi
бражол

розвчmку
разом (7+8l

3 4 5 6 7 8 9 10

1 масових фiзкульryрно-оздоровчих i

заходiв.
2 085 659 2 085 659 2 189 942 2 1а9 942

усього 2 085 659 2 085 659 2 1а9 912 2 189 942

8. Результативнi показники бюджетноТ програми:
1) результативнi показники бюджетноI програми у 2О20 - 2022 роках:

Аркуш 3 з 6

l

Ne з/п Напрямr викорхстання бюджетних коштiв

2020 piK (звiт)
2022

заrцьний
фонд

3

спецiальний
фонд

у mому ччфi
бюо*аm

розвчmw
разом {3+,|)

заrальяий
фонд

спецiffьний
фонд

8

у
бюожеm

розочmw
разом {7+8)

10

загальний
фонА

сп€цiальний
фонд

12

у mому ччслi
бюirжоm

розвчmry
разом (l 1+1 2)

1

Органiзачiя фiзкультурно-оздоровчоi дiяльностi,
проведення масових фiзкульryрно_оздоровчих i

спортивних заходiв,
l 5з7 17з 1 5з7 173 8g9 з79 899 з79 1 980 68з 1 980 68з

1 5з7 17з 899 379 899 з7ý 1 980 683 1 980 68з

м зrп поизники Одиниця
вимiру Мерело iнформацal

2020 piK (звiт) 2о21 2022 pi( (проеп
заЕльнrй фонд

спецiальний
фонд разом (5+6) заrФьний фонд

спеqiальний
фонд разом {8+9) загФьний фонд разом (11+l2)

Завдання 1 проведення масових i

7 в о ,10
11

затрат

план по кФкс
фiзкульryрно-масових заходiв, од, спортивно-масових заходiа

на piK

(людинФднiв) план по
безпосередньо од, спортивно-масових заходiв 54 54

на вiдповiдний

Середнi витрати на проведення одноrc фiз(ульryрно_
масовоrо заходу. rрн, Розрахунок 26 967,95 26 967,95 15 778,58 l5 778,58 34 149,71 з4 149,71

якi здiйснюються на територii реriону грн. Розраryвокструкtурним пiдроадiлом мiсqевих 9, 21

Динамiка кiлькостi заходiв, якi здiйснюються на територiТ
регiону, лорiвняно з лопереднiм роком.

вlдс. Розрцунок 11,1з 11,13 100,0с ,i00,00
101,75 101,75

Динамiка кiль(остi учасникiв зdодiв, порiвняно з
попереднiм роком.

вiдс. Розрахунок 58,92 58,92 1 69,76 169,76 100,09 100,09

спецiальний
фонд



2) результативнi показники бюджетноТ програми у 2023 - 2О24 роках:

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

10. чисельнiсть зайнятих у бюдх(етних установах:

1'l. Мiсцевi/реriонilьнi програми, якi виконуються в мех(ах бюдкетноТ проrрами:
'| ) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi проiрами у 202О - 2О22 роках:

N9 з/п показники Одиниця
вимiру Джерело iнформацii

2024

заrальнrй фонд
спецiальsий

фонд разом (5+6} fаrальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9)

Завдання'l проведення масових
5 7 9 10

затрат

фiзкульryрно-масових 3цодiв.
план по кФкс

заходiв 61
вiдповiдний

rrасникiв
на безпосередньо заходiв 92

piK

витрати на проведення одного фiзкульryрно-
грн, Розраryнок з4 191,1 34 191 34 217 з4

якi здiйснюються на територГi регiону
Розрахунокструкrурним пiдроздiлом мiсчевих

Динамiка кiлькостi заходiв, якi здiйснюютьсi reрлпорi.a
регiону, порiвняно з попереднiм роком.

вис. Розрахуffок 105,17 105,17 104,92 104,92
учасникiв з

вiдс, Розрахунок 100,1 1 100,1 1 i00,1 1 100,f1

Напрями викориспння бюджетних кощтiв
2020 piK (звiт) 2021 202З piK (проrноз)

загальний фонд
спецiальний

фонд
3аЕльний фонд

1

спецiальнiй
фопд

заrальний фонд
спецiальний

фонд
загальний фонд

спецlальний
фонд

загальний фонд

10

спецiальний
фонд

в т.ч, оплата працi цтатних одиiйцili]айлйiiТБIi
цо врцованi також у слецiальному фондi

х х х х х

М з/п КатегорiТ працiвникiв

штатних

фонд

2О22 рiк 202з

затверджено фапично
зайнятI затвердено фапично

зайнятi затвермено фапично
зайнятi

затвермено фапично
зайнятi

загшьний
фонд

Gпецlальний

фонд

12

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

15

спецiиьнtЙ
фонд

них за заlальним
також х х х х х х х

М з/п
Найменування мiсцево'il
регiональноi проrрами

Коли та яким документом
затверджена

2020 piK (звiт) 2021 2022 piK (проеп
3аrальний

фонд
спецiальний

фовд разом (4+5) 3аfuьний
фопд

спецiальний
фонд разом (7+8) заrальний

фонд
спеqiальний

фонд разом (,l0+11)

1

Програма розвитку фiзичноi кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй об'однанjй
територiальнiй громадi на 2018_2020 роки

Рiшення Micbкoi ради вiд 24.11,2Оl7р.
Ne950, зi змiнами 1 5з7 173 l 537173

Про.рама розвитффЕййт кулi!!iЪ
спорry у ВiнниLlькiй мiсь(iй територiальнiй
rромадi на2021-202З роки

мiськоiради вiд З0,10,2020
2464, зi змiнами 899 379 899 з79 1 980 683 1 980 68з

усього l 5з7 l7з l 5з7 17з 899 з79 899 з79 1 980 68з 1 980 68з

Аркуш 4 з 6

2022 piK
1роrно3}

2о20
iK piK



2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 202З - 2024 роках:

Ns з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноi проrрами

Коли та яким документом
затверджена

202З piK {проrноз) 2024 piK {проrноз
заrальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5) 3аrальний

фонд
спецiальний

фонд
разом (7+8)

1 2 з 1 5 6 7 8

1

Програма розвитку фiзичноi кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
громадi на2021-202З роки

Рiщння Micbкoi ради вiд 30.10,2020
N9 2464, зi змiнами

2 085 659 2 085 65ý 2 189 942 2 1а9 942

усього 2 085 659 2 085 658 2 1а9 912 2 189 942

12.Об'епи,якiвиконуютьсявмежахбюджетноТпрограмизарахуноккоштiвбюджеryрозвитку у 202О -2О24роках:

Найменуванпя обЪm вiдповiдно до проеýsо-
кошорисно{ докуменъцГi

Строк
реФiзацl
Т обЪпу

(piK
початку i
заreрше

нняl

заrальна
MpтicTb
.о6'aкry

2020 piK (звiт} 2021 piK (затвермено) 2022 piK (проеб) 202З pi( (проrноз) 2024 piK (проrноз}

Спецlальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноI
rотовностi
об'сm на

кiнець
бюtrетноrо
перiоду, %

Спецiшьsий
фонд

(бюджет

розвхtку)

PiBeHb
будiвельноI
готовносll
объm на

кiнець
бюджФноaо
перiоду, О/.

Спецiальний
фовд

(бюджет

розвитку)

PiBeHb
будlвельноТ
rотовностi
об'епа на

кiнець
бюшетноrо
перlоду, %

Спецiальний
фонд

(бюдGт
розвитку}

PiBeHb
будlвельноI
fотовностi
об'епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юджет

розвитку)

PiBeHb
будiвФьноТ
готовностi
об'епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, О/"

,1 2 5 6 7 в 12 13

код
ЕкономiчноТ
масифiкацГi

видаткiв
бюджеry 

' 
код

КпасифiкацП
кредиryвання

бюджету

Найменування
3аtверджено з

урахуванням
змiн

KacoBi
видатtи/
наIвння
кредитiв

Кредиторська
заборrованiсть

на початок
минулоrо

бюметноrо
перiоду

Кредиторсьм
заборrованiqь

на кiнець
минулоlо

бюметноaо
перiоду

змiна
кредrторGькоI
заборrованоФi

(ф}

Поmшено кредиторську
3аборrованiсть за рахупо( коштlв

Бюмеfli
зобов'язання (,|+6)

загального
фонду

спецiальноrо
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 10

уоього

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюдх(еlу у 2021 - 2022 роках:

3) дебiторська заборгованiсть у 2020 - 2021 роках:

код
ЕкономiчffоI
иасифiкаqГi

видаткiв
бюмеry l код
КласифiGцТa
кредиryванffя

бюмеry

Найменування

202l piк 2022 рlR

3aTBepмeHi
призначення

кредrторська
заборrcванlсть

на початок
поточного

бюметноrо
перiоду

план}qься поmсити
кредиторську заборrованiсть 3а

рахунок коштiв очiкуванrй
обсяг взяm

поточних
зобов'язань (З{l

rраничний обсяl

мошхва
кредцторсьЕ

заборrованiсть
на початок
планового

бюджетноrо
перiоду (4_5{)

кредrторську заборгованlсть за

рахунок коштiв очiкуваний
обсяг взяпя

поточних
зобовЪзань (8-9)зайльноrо

фонду
спецlальноrо

фонду
заЕльноrо

фонду
спеqiальноrо

фонду

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
усього

Аркуш 5 з 6

(грн)

4



код
Економiчвоi
иасифiкацii

видаткiв
бюджеry / код
hасифiкацiI

бюджету

Найменування
Затвердено з

урахуванням
змiн

KacoBi видатки/
надання
кр€дrтiв

Дебiторська
заборrованiсть
на 01.01. 2020

Дебiторська
заборrованiсть
на 01.0,1.2021

Очiкувана
дебiторська

заборгованiсть
на 2022

Гlричини виникнення забор.оваff ocтi Вжитi заходи щодо погашення заборlованостi

1 2 з 4 5 6 7 9 10

усього

4) аналiз упрамiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицiТ ч{одо упорядкування бюджетних зобов'язань у 202'l роцi.

15, пiдЁr.в,пoбlpyrrryцBм вщппв.вФшtхфф.нду н.2022 plKпн.а'23 _ 2!r рокх.а рqуlоI щод:.пьдо ф]JOьпф фонду! rH b р€'ультm., дрфпуru шrФЬоt шюl,ппш юцлl.
сфФмLноФ lDо,цу б,од..lу у 2020 роцl, п очhg пl р€rулLп у 202l роф,

Засryпник голови KoMiтeTy по фiзичнiй
кульryрi i спорry

Роман сЕМЧУк

(прiзвище та iнiцiали)

Головний бухгалтер BiTa сАЛтАН
(прiзвище та iнiцiали)

Аркуш б з 6

l


