
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ нА 2о23 _2025 роки iндивiдуальний, Форма 2о2з-2

1. комlтЕтпооlзичнlйкульryрl lспорryвlнницькоТмlськоiрми 1.t
(найменування головноrо розпорядника кощiв мiсцевого бюджеry)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
17 "07,2015 року Nя 64В
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Укра]ни вiд 07 серпня 20'l9 року N
з36)

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

(код за еДРПОЦ

1,11 2598з707
(код за еДРПОЦ

(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацij
видаткiв та кредиryваFlня мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коцJгiв
мiсцевого бюджеry)

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

1115061

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

се населення
(найменування бюджетноi програми
кредиту9ання мiсцевого бюдхеry)

5061 0810 025з6000000
програмною видаткiв та (код бюджеry)

4. Мета та завдання бюд>r<етноI програми на 2023 -2025 роки
1 ) мета бюджетноi програми, строки iT реалiзацГj

Сmворення умов dля залучення aaupoшux версmв населення ёо заняmь фiзччною кульmурою

2) завдання бюджетноi програми
Органiзацiя фiзкульryрно-оздоровчоТ дiяльностi, проведення масових фiзкульryрно-оздоровчих i спортивних заходiв,

3) пiдстави реалiзацil' бюджетноl програми

1. Бюа*фщ1 юаqс уФzirfu
z 3аюв Уqаfuч'Про Дqпвнч0 бь.lж.п yкpeii! п вIаманча dз'
3- Pj@п Вiмоl+лdl,lфlФl paOu 'про бю&,Фй Вiннцьабl,bыоIперчлорl фr.рофdл ff. а'а,ю.lфrчаprr"
1. Рl@й .чФ.@ фNhrclry ВlннчццФf uIсфI р2d, .ia 23.07-20z2P. м 11116'про смO.Ев профу 5Фdrcпry ыMul/Gdri льь,d п.рuпорьм.' .ромоч ф 2о2, рtl"
5, lЬhз Пiнiф.рслв lrhпн.Ь УкраЬu .Ь 27.07,2Оllр N s15 "Про ап..раreяй Прuulрнф перФilу рфумuм м*ud. бfu.!пнuх dро2р.l drя !rс4фц бюaь.мъ 9 .Udrmф!4 &{о

о*упь фJ0сr@im!ф з y.ir,r.qф!r бюФrФЬ'. з' !!rФ{0
В.ltа6l МhiспеFлФ сфпнсlв ykpailю Bll2B,ф,zol1P, М аЗВ''Про 0ф,ll лфм запрфайGнЕ лро.р.ую{rtъФфо лйоау @Оrф й. вмвв liсцвщ бюdвiПв", з! зпiфш
7. мбз мiньпфп4 @o0l ф фрпry hраТdu еlё23.11,201Ф, lф ВС3 "Про gп..Фаrcffм ТUло.фо.лaрФrrуdюdхфнй прФреl ф рёчмёпUвнuх фазл frat .uм Оля мlсл|.вй бюёхеп1€
у сферl .Рlзмоi хульпW! i слорпу', Ы з,Пюмч
3. llав' ПIl'lфёрсл@ фПаrсiе yкpafuu .ts 2a09.201lp, N тв "Про @пвёраulфм сйаоащ пр@р.шd мсофiRц .чd.мlв п sреаOпувам iiсцё.ф @фqпу", зt э,iмю
е,Набзё.mрммпlуфlн.lсlq ВrяяOqфI Ьм-р.аU .rа l5,0e.2o22p. Мlr'Про 9п.ерafuя hr.пруп4Лзоtёефfu 6rfu.мuх ýлuпЬ..по.нg ц рфdоряdнu@лч СфО*епNuх фйiв ёо
л р.фу бю 0*фпу Вhfr ч |lъфi яiс фi п ё рч п ар|. Nd. ропОч "
1О. ПрфFк роэ.uпry фЫмоl tyMlrypo ф фрdlуу ВЬфл!ъПа |1.bl'a перmоdаfuiа,poEal н.2Ф21-2о2з рф (piu.M вhяul+,Фf'/r']сь.оlрrоч вю $.1о.2о2Ф- tl9uu, зlзtiмtu)

(код ПроIрамноi шасифiкацii
видаткiв та кредиryвання

мiсцевоrо бюджеry)

(код Типовоi програмноi
шасифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi
шасифiкафТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

з

Д,ркуш 1 з 6

3.



5. Надходження для виконання бюджетноi програми:

1 ) надходження мя виконання бюджетноi проrрами у 2О21 -2О23 poKaxi

2) надходження для виконання бюджетноi програми у 2024 -2025 роках:

6. Витрати за кодами ЕкономiчноI класифiкацГi видаткiв / Класифiкацii кредиryвання бюджеry:
1 ) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацГi видаткiв бюджеry у 2021 -2023 роках:

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредиryвання бюджеry у 202'l _202З роках:

2023 piк (проекг)

Код Найменування загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюФкеm
рфвчmку

разом (з+4) загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюO>кеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвumку

разом
(11+12)

1 2 4 6 7 8 о 10 11 14
Наlхоiжепtв iз эuмьпоzо фоаiу бюdжепtу 756 з79 х х 756 з79 l 780 983 х х 1 7Е0 9Ез 1 980 683 х х l 9Е0 68з

Ilпactti поiхоiцеttш бюiфепнв усплалlов
(розпttсапч эа вulвФ ilаОхоОфеfuь)

х х х
Ilalui ilаlхоl*еilм спецiФьraоzо фоlлdу
(рвпuсапч за вulшu наdжоdжень)

х х х
Поreрпепtв креluпiв dо бюlжепу х х х

усього 756 379 756 379 1 780 983 1 780 983 1 980 683 1 980 68з

2о24 р 2О25 о

код загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвumку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

рфвчmку
разом (7+8)

4 5 61 2 7 8 о 10
HadxolЙetttB iэ wмьпоzо |,оFiу бюlжепу х х х х
Власili фаахоамеilм бюlwпнв усп4нов
(рвпttсапu за Bulшlu паlхоdжепь)

х х
IHmi наахоdжеilш спецiмьttоzо фонlу
(ооэпttсапп за впlвlu наlюаженьl х х
Пферееам креlцпiв do бюlжфу х х

усього

код
ЕкономiчноТ
mасифiкацiI

видаткiв
бюджеry

Найменування

2021 piK (звiт) 2022 piK (затвермено) 202З piK (проеп)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеп

розвчmку
разом (З+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (1,1+12)

l 2 з 4 5 6 8 10 11 12 13 14

редмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 547 279 547 279 785 983 785 98з 985 68з 985 683

224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 209 100 209 100 995 000 995 000 995 000 995 000

усього 756 з79 756 37s 1 780 98з 1 780 98з 1 980 683 1 980 683

202,1 piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеп)

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (З+4)

загальний
фонд

код
КласифiкацП
кредиryвання

бюмеry
Найменування загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом (11+12)

1 з 4 5 6 7 8 10 1,1 12 1з 14

усього

Аркуш 2 з 6

2о21 r

Найменування

221I)

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку



3) видатки за кодами ЕкономiчноI класифiкац[j 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 бюддетних коштiв у 202'| -202З роках:

2024 piK (проrноз) 2025 piK (прогноз)код
Економiчноi'
шасифiкацГi

видаткiв
бюджету

Найменування загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розgчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фовд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 9 10

221о Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap

224о Оплата пофуг (KpiM комунальних)

усього

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)код
КласифiкацiТ
кредиryвання

бюджеry

Найменування заrальний
фонд

Gпецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвumку
разом (з+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

усього

Ne з/п Напрями використання бюметних коштiв

2021 piK (звiт) 2023 piK (проеп)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чuслi
бюdжеm

оозвUmкч
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmкч
разом (7+8}

загальний
фонд

спецiальний
фовд

у mому чuслi
бюdжеm
оозвчmкч

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1

Органiзацiя фiзкульryрно-оздоровчоt' дiяльноfr i,

проведення масових фiзкульryрно-оздоровчих i

спортивних заходiв,
756 379 756 379 ,l 780 98з ,l 780 98з 1 980 683 1 980 68з

усього 756 379 756 з79 1 780 983 1 780 983 1 980 68з 1 980 68з

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2024 -2025 роках:

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

2024 piK (прогноз)

м з/п Напрями використання бюджетних коштiв заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чuслi
бюdжеm
оозвчmкч

разом (3+4)
загальний

фовд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (7+8)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

усього

м з/п показники Одиниця
вимiру Джерело iнформацia

202,1 piK (звiт}

заrальний фонд
спецiальний

фонд
разом (5+6) загальний фонд

спецiальний
фонд разом (8+9) заrальний фонд

спецiальний
фонд разом (1 1+,!2)

1 12
масових заходiв.

затрат

1 КiлькiФь фiзкульryрно-масових заходiв. од,
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK
57 58 58 61

продукrу

1

Кiлькiбь учасникiв (людино-днiв) заходiв, якi
здiйснюються на територii регiону безпосередньо
струкryрним пцроздiлом мiсцевих органiв,

од.
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв

на вiдповiдний piK
92 52о 92 600 92 600 92 700 92 7о0

ефепивностi

1
Середнi витрати на проведення одного фiзкульryрно_
масового заходу.

грн, Розрахунок 13 269,81 1 з 269,81 з0 706,60 з0 706,60 з2 47о,21 32 47о,21

Аркуш 3 з 6

2 6 7 8 10 1:J

Завдання,1



2 грн. Розрахунок ,,,I ,,.|,,*| 1,,,з| ,,,| 21 з7

якостl

1
Динамiка кiлькоfri заходiв, якi здiйснюються на територГi

регiону, порiвняно з попереднiм роком.
вис, Розрахунок , оо,оо| loo,oo| lol,zs| lol,zs| lоо,ll| 100,1 1

2 Динамiка кiлькостi учасникiв заходiв, порiвняно з
попереднiм роком,

вiдс, Розрахунок lоэ,zо| lоэ,zо| lоо,оэ| lоо,оэ| los,lz| 105,1 7

2) результативнi показники бюджетноi програми у 2О24 -2О25 роках:

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

1 0. Чисельнiсть зайнятих у бюд2кетних установах:

2024 piK (прогноз} 2025 piK (лрогноз}

Мерело iнформацГi
загальний фонд

слецiальний
фонд разом (5+6) загальний фоffд

спецiальний
фонд разом (8+9)

М з/п показники
одиниця
вимiру

1

дiяльностi, проведення масових
затрат

1 Кiлькifr ь фiзкульryрно-масових заходiв, од,
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдний piK

продукry

од.
Календарний план по КФКС
спортивно-масових заходiв
на вiдповiдний piк

1

Кiлькimь учасникiв (людино-днiв) заходiв, якi
здiйснюються на територii регiону безпосередньо
Фрупурним пlдроздiлом мiсцевих органiв,

ефепивностi

1
Середнi витрати на проведення одного фiзкультурно_
масового заходу.

грн, Розрахунок

грн, Розрахунок2
заходiв, якi здiйснюються на територii регiону
безпосередньо fr рукryрним пiдроздiлом мiсцевих

якостl

1
Динамiка кiлькобi заходiв, я(i здiйснюються на територГi

регiону, порiвняно з попереднiм роком,
вис. Розрахунок

динамiка кiлькостi )^]асникiв заходiв, порiвняно з
попереднiм роком,

siдс, Розрахунок

202З piK проеп) 2О24 piK прогноз) 2025 piK прогноз)2О21 р
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
заtальний фонд

Gпецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
Напрями використання бюджетних кошiв

заaальний фонд

1 2 3 4 5 6 т 8 9 10 11

усього
х х х хв т,ч. оплата праЦ шатних одиниць за загальним фондом,

цо Bpaxoвaнi також у спецiальному фондi
х

N9 з/п КатегорГi працiвникiв

2О21 р 2О22 о
загальний фонд спецiальний фонд загальний фонд спецiальний фонд загальний

фонд
спецiальний

фонд
заrальний

фовд
сп€цiальний

фонд
загальний

фонд
спецiальний

фондзатверджёно фапично
зайнятi

затвермено фаЕично
зайнятi

затверджено фапично
зайнятi

затверджено фаfrично
зайнятi

1 2 з 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

Усьоrо щтатних одиниць
з них щатнi одиницi за загальним фондом,
що BpaXoBaHi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

Аркуш 4 з 6

|'"."1'''*.:.::.''"-.''
|заходlв, 

якl здlиснюю]ься на територll репону

| 

ьезпосередньо струпурним пlдроздlлом мlсцевих

4 1(]

завдання,]

piK



1 1. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми:
1 ) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програмиу 2О21 - 2023 роках:

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетно'a проrрами у 2024 - 2025 роках:

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

у д21 р. .вmиоI впФриФэння rоцm. у cy,ri 756 з7€ Фн, фло Ф6.1п.чф провбденя, ФЕl(yльтrтrсвдоро,чоi дiяльнойi, прощёння Uафзm фhryльт}тнаOвдOФо.чих l сфЕфм .*0дlв,
у д22 о. * п!ф*ня фз@ry ння ямвп фзхультуЁаоцороя фн , з 

' 
rЬФв 2022 р, бул0 вяхOристэю 304 561 Фн,

прФfr 202З р банOшъ 1 9ОО 60з Фi,

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

2 12З piK (проеп2021 piK (звiт)

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом (4+5)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд разом (7+8}

заrальний
фонд

спецiальний
фонд разом (10+1 1 )

Найменування мiсцевоi7
регiональноi програми

Коли та яким документом
затвердженаN9 з/п

7 8 9 10 11 124 5 61 2

756 з79 756 з79 1 780 983 1 7в0 983 1 9в0 68з ,1 980 68з1

Програма розвитку фiзичноi кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
громадi на 2021-2023 роки

Рiшення MicbKoT ради вiд З0,1 0,2020
l19 2464, зi змiнами

1 780 983 1 780 98з 1 980 68з ,| 980 683756 37s 756 з79усього

разом (4+5)
загальний

фонд
спецimьний

фонд разом (7+8)
Найменування мiсцево'i7

регiональноi програми
Коли та яким документом

затверджена
загальний

фонд
спецimьний

фонд
N9 з/п

3 4 5 6 7 8 91 2

2021 piK (звiт) 2022 piK (затвермено) 2023 piK (проеп) 2025 piK (прогноз)

Строк
PiBeHb

будiвельноТ
готовностi
об'€па на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
о6'епа на

кiнецБ
бюдкетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

Рiвеяь
будiаельноТ
roтoBHocтi
об'€па на

кaнець
бюджетного
перiоду, О/о

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

Рiв€нь
будiвельноi
IoToBHocтi
об'€па на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiilьний
фонд

(бюджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
об'спа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Т об'епу
(piK

початку i
заверше

ння)

3агальна
BapтicTb
об'екry

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

Найменування об'спа вiдповiдно до проепно-
кощторисноI документацГi

8 9 10 1,1 12 ,13
2 4 6 71

Поrашено кредиторську
заборгованiсть за рахунок коштiв

Кредиторська
заборrованiсть

на початок
минулоrо

бюджетноrо
перiоду

Кредиторська
заборгованiсть

на кiнець
минулого

бюметного
перiоду

змiна
кредиторськоТ
заборгованостi

(ь5) загального
фонду

спецiальноrо
фонду

Бюджетнi
зобов'язання (4+6)Найменування

3атвермено з
урахуванням

змiн

KacoBi
видатки/
надання
кредитiв

код
ЕкономiчноI
шасифiкацiI

видаткiв
бюджеry / код
Масифiкацl"l
кредиryвання

бюмеry
104 6 7 81 2

усього

Аркуш 5 з 6

2024 piк (прогноз)



2022pi[ 202З piK

плануетьGя поtаситп
кредrторську заборговаff lfrь за

рахунок кощтiв

плануеться погасити
кредиторську заборrованiсть за

рахунок кощтiв

заrального
фонду

спецiального
фонду

очiхуваний
обсяг взm

поточних
зобов'язань (3_

5)

граничний обсяг

мокива
кредиторська

заборrованiсть
на початок
планового

бюдкетного
перiоду (4-5-6)

заrального
фонду

Gпецiального
фонду

очiкуваний
обсяг взятя

поточних
зобов'язань (8-

9)

Найменування
затвердженi
призначення

кредиторська
заборrованiсть

на початок
поточного

бюджеflого
перiоду

код
ЕкономiчноI
шасифiкацГi

видаткiв
бюджеry / код
КласифiкацiI
кредиryвання

бюджеry

7 8 10 ,l1 12з 4 51 2

усього

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2О22 - 2023 poKaxi

З) дебiторська заборгованiсть у 2021 - 2022 роках:

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

15,пlдсrrыЁобlрунtуýншвIдЕtnвсп.Ф.лgффоl,дt,н.202зplxпн.202a-2026loбrIр.хуяфн.дюдФffьдосф|Jшьюrcфояду,.Фll'€ýrльmiв,дрФпу.ншhоrвrюрxфнн'ющПв
сп.цьльюф iDоЕд, бюдGту у 202l po,J, ff фiry..ffl р..!льtr, у 2022 рФJ.

Голова KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорту Сергiй КРАеВСЬКИЙ
Фрiз""щfl" НitХали)

Головний бухгалтер BiTa САЛТАН
(прiзвиU.lе та iнiцiали)

Вжитi заходи щодо погашення заборгованостi
Затверджено з
урахувавням

змiн

Kacoвi видаткиl
надання
хредитiв

Дебiторська
заборгованiсть

на 0'1.01.2021

Дебiторська
заборrованiсть
на 0,1.01.2022

Очiкувана
дебiторська

заборгованiсть
на 01.01. 202з

Причини вrникнення
заборгованостi

код
Економiчнот
шасифiкацГa

видаткiв
бюдi(еry / код
КласхфiкацП
кредиryвання

бюджету

Найменування

4 5 6 7 9 101 2 3

усього

Аркуш б з 6


