
Пiдтримка спорry вицlих досягнень та органiзацiй, якi шiйснюють
фiзкульryрно-спортивну дiяльнiсть в регiонi
(найменування бюджетноТ dрограми згИно з Типовою проФамною шасифiкаЦею видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

17 .07,2а15 року Ne 64В
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N
зз6)

2598з707

(код Типовоj вiдомчоТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код за еДРПОУ)

111 25983707

(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацij
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника кочлгiв

мiсцевого бюджеry)

(код за

025з6000000
(код бюджеry)

БюджЕтниЙ 3Апит нА 2023 -2025 роки iндивiдуальний, Форма 2023-2
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2. KoMiTeT по кульryрi i спорry Вiнницькоi Micbкoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

1,115062
3. 5062 08,10

(код ПрограмноI шsсифiкацii
видапiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код Типовоi програмноi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi
шасифiкацi-l видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

4, Мета та завдання бюджетноi програми на 202З -2025 роки
1 ) мета бюджетноi програми, строки ii реалiзацГi

3абезпечення реалiзацii мiсцевuх проерам з розвumку фiзччноi кульmурч i спорmу,

2) завдання бюдкетноi програми
Виплата стипендiй MicbKoT ради кращим вихованцям спортивних шкiл MicTa

3аохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноI кульryри i спорry регiону.
сприяння дiяльностi закладiв фiзичноI кульryри i спорry та органiзацiй фiзкульryрно-спортивноj спрямованостi.

3) пiдстави реалiзацiТ бюдlкетноi програми

1. БюЫlфduа юirёrc УФёlilч
2 заюd yrprrBu'Про Верх..нuо бфOжеп hФ.ЪФ чэ .iЫФвlФllй рfu"
а. й@ф Bl4яu.lr,,d utфi раd! "про бфOжап BiMuLъкol Blcbмol периорlаfurоi.роNOч ю .lil@alaHun рfu"
.t рi@ым .ф4.чо.о фя,iф.rry ы#lqдЕrliмiрrаU оа 2Ео7-2t22р. м 1|вб "лро смO.м лр.ёпу бьахФу Внзu,доl,r.ьФImрUйорiйьrоI.рФаOч N 20В рhl'
ý lъ@ п,,ьftрФ., фlиrсь 

',Ф"h- 
бь 27,o7,2o11i, м gаa "про gmофжqю прuм|рнф. л.р.йау ре.ум.пщнц мgliЬ ф{мff!' лр@rЕ l 0м lЬцаёй бюажфiв а .!dапбuи, ц!о

лоt|упь зёiПсф@пuф з y.l, dсц.вd бюМqпЬ', эl змiфмU
в. нiвз пiньпермв фЙ,сiв уlФrпlц вld 2@оа.2о11 р. м 33a "про o4ll duпём ,aпpoo.i'xerE ,ро.р.хю{йьо.ф Mody .ФаааЕ ф .uюхапй yjсцфй бюOr|фпЬ1 

'l 
зtl'Еш

7. Нмз ПЛнЛ.Dфсmа @оЫ m iфрпц 
'Пpaiifu 

BlO 23,11rrap м;зaз'про ФпоqрdюнюТUф.@6 d.рйiry aпdreмй лр@рэм м рёзумапваш мNudвъ. вчмння ам сцфu бюd*епlа

у сф.рl dзщн.i кулфурч I ффry"| n 
'Miяfui н.Ьэ мi*пвфmа ОМэrcti Уфiiю ва zo,B-zotzp, to п3 "лро 9лоqрФ{фл ф.ао вй ПрФрrлноl mсчфIЕц7 ёчёrплв fu зрёOuоryФм ll.цвоёб бфё*qry\ зl glюMu

g. м@ dемрп;мi фiМнсь в'яяцqфiri.фlдdu €а $-Ое.2О22р. |v!13'Про Фсрё,.вм lвсФwплП з пldеомN бФdхQпнuх аапuпiв.оповнu!ч роФоряаlч@мо бфОх.Фнй юuп в ёо
лроёму фж.irу Вlssчцьлd llcbv.ii периор]rфноl зроRdч"
,а лFФраm рФлпry фь!чл.,l вуrйryрU па dафry у вhам|ый uьыlй пёрйосiамй.рфrаl м 2021-2023 рф (ý@ню вrdru.{ъФlllсьм-рioл.lа30.1О,202Ф. МuМ, зl зrП'рмu)
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мя виконання бюджетноТ програми

) надходrкення для виконан}lя бюджетноf проrрами у 2021 -2023 роках:

2) надходження для виконання бюджетноi програми у 2О24 -2О25 poKaxi

6. Витрати за кодами Економiчноi класифiкацГa видаткiв / Класифiкацia кредиryвання бюджеry:
1 ) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГj видаткiв бюджеry у 2О21 -2О2З potaxi

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацji кредиryвання бюджеry у 2021 -2О23 роках:

код Найменування

2О2З р

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4) загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8) загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюажеm

розвчmку

разом
(1 1 +12)

1 2 а 4 6 7 8 9 10 11 13 14
НаOхоlжеlцп iз замьноzо фопф бюdжепу 5 552 937 х х 5 552 937 7 029 193 х х 7 029 193 Е 116 693 х х Е 116 693
Власlti паlхоафеilм бюажепнв yфI.oB
Фозпuсаru за влlшlu наЬоdжеflь) х х х
[паi паdхоlжеltв спецiмьноzо фоtлlу
ФФппсапu за вulщla lladа.oaжeшb)

х х х
Поreрнепш BpeiuпiB dо бюlмепу х х х

усього 5 552 9з7 5 552 937 7 029 193 7 029 193 8 416 693 8 416 69з

код Найменування

2025

загальнии
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4) загальнии

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвumку
разом (7+8)

1 2 J 4 5 о 7 8 о ,10

Н4lхоl*енш iз зФФьл.оzо фонdу бюd*еп.J) х х х х
Власнi пalюdжettв бюажепн.в успаilов
фозпuш за Bulшtu наdхоd*еilь)

х х
IHMi наlюdмелм спецiмьilоzо фоrлlr,
фвпuсаml за вudыu паlхоlжень) х х
Поверпелttв ryPbumiB dо бюdжапу х х

усього

код
ЕкономiчноI
шасифiкацГa

видаткiв
бюмеry

Найменування

2021 piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 202З piK (проеfi)

заrальний
фонд

спецiальнлй
фонд

у mому ччфi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальвий
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 ,|1 12 ,|3 14
224о 27 27 з2 з2
2610

трансферти
5 194 550 5 194 550 6 22о 800 6 220 800 7 584 з00 7 584 300

273о lншi виплати наФленню з58 з60 358 360 808 361 808 361 832 361 832 361
усього 5 552 937 5 552 937 7 029 193 7 029 19з 8 416 69з 8 416 69з

Код
КласифiкацiI

кредиryвання
бюджеry

Найменування

2021 piк (звiт) 2022 piK (затвердкено) 2023 piк (проеп)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (З+4) загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

3аrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччйi
бюdжеm

розвumку
разом (,l1+12)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
усього

Аркуш 2 з 7



2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmху

код
ЕконоиiчноТ
шасифiкацiI

видаткi8
бюджеry

Найменуаання заrальний
фонд разом (7+8)

7 8 9

послуг (KpiM комунальних)

2610
та поточнi трансферти пhпри€мmам

27зо виплати населенню

за кодами Економiчноi класифiкацIr'видаткiв бюджеry у 2О24 -2О25 poKaxi

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштiв:
'l ) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 202'| -202З роках:

код
КласпфiкацiI

кредиryвання
бюдкеry

Найменування

2024 piK (проrноз) 2025 piK (проrноз}

загilький
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm
розвчmку

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
розвчmку

разом (7+8)

1 2 4 5 6 7 9 ,|0

усього

Ne з/п Напрями використання бюджетних коштiВ

2О21 р 2022 piK (затвермено)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmкY
разом (З+4)

заrальний
фонд

спецiальнrй
фонд

у mому ччслi
бюdжеп
оозвчmкч

разом (7+8)
загilьний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюажвm

розвцmку
разом (11+12)

1 з 4 5 6 7 8 9 ,]0
11 12 13 14

1
Виплата стипендiй мiськоI ради крацим вихованцЯМ
спортивних шкiл Miйa

22 за7 22 з87 2239з 22393 22 39з 22 393

2
Заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв
фiзичноi культури i спорry регiону.

ззб 000 з36 000 786 000 786 000 810 000 810 000

Сприяння дiяльноФi замадiв фiзичноi кульryри i СПОРry

та органiзацiй фiзкульryрно-спортивноi спрямоваНОСТi,
5 ,194 550 5 194 550 6 220 800 6 220 800 7 584 300 7 584 з00

усього 5 552 937 5 552 937 7 029 19з 7 029 193 8 416 693 8 416 693

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

8. Результативнi показники бюджетноI програмИ:
1) результативнi показники бюджетноt програми у 2021 - 202З роках:

м з/п Напрями використання бюджетних коштiВ

2024 piк (проrноз)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

оозвчmкч
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmхч
разом (7+8)

1 2 3 4 5 7 8 10

усього

N9 з/п показники
Одиниця
вимiру Мерело iнформацiI

202'l piK (звiт) 202З piK (проеп)

загальний фонд
спецiальвий

фонд разом (5+6) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9) заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (11+12)

1 2 о 4 6 7 8 9 10 ll 12 13
Завдання 1 Виплата стипендiй MicbKoT ради краlцим вихованцям СпОртивних щкiл Micтa

затрат

1
Обсяг витрат на виплаry стипендiй кращим учняМ
спортивних щкiл MicTa

грн,

Рiшення Micbкo'i ради вИ
"Про бюджет ВiнницькоI

м jськоi територiальноТ
громади на вiдповiдний piK"

22 з87,з2 22 393

Аркуш З з 7
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осiб
Звiт та план по мережi,

шатах та контенгентах на 2 2751 2
Mlcтa

учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних

осiб
вiдповiднi

щатах та контенгентах на
план по

мiФа, цо утримують frипендii MicbKoT ради
учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних

грн,

Рiшення Micbкoi ради вiд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoT територiальноi

громади на вiдповiдний pik"

розмiр стипендii MicbкoT ради

Розрахунок 11 вiдс.

та дlячlв кульryри i спорry регiону.

грн.

Рiшення Micbкoi ради вiq
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKo-t терfrорiальноi

громади на вiдповiдний pik"

8,1
Обсяг видаткiв на виплаry mпендiй храцим
спортсменам та тренерам за високi спортивнi

од, 1 1 12
Кiлькifrь видiв заохочень/винагород, що виплачуються

1 од. Розрахунок

од,2

грн, Розрахунок 21

вiдс, Розрахунок 1 11
кiлькоФi отримувачiв (спортсмени, тренери,

3 минулим

Завдання З дiяльностi зашадiв фiзичноТ кульryри i спорту та

зашадiв фiзичноi культури i спорту, органiзацiй
спрямованоfri, яким надасться

пiдтримка з бюджету
од.

Рiшення MicbKo] ради вiд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoT територiальноi

громади на вiдповiдний pik"

продукry
2111 команд та органlзацlикiлькiсть

2461 24 618, 12 12 17 887 17 887
органiзаЦях фiзкульryрно-спорilвноi спряiмованоfr i, що

якаСереднi витраfl на одну
в зашадах фiзичноi кульryри i спорry,

грн, Розрахунок

Розрахунок 649 з1 649 з18, 691 69] а42 а422

одному заmаду

3 бюдхеry.

фiзичноi кульryри i спорry, органiзацii фiзкульryрно-
спортивноj спрямованоfri, що отримують фiнансову

грн.

вiдс, Розрахунок 239,8,1 1] 11

порiвняно з минулим роком,
tцо отримують фiнансову пiдтримку 3

органiзацГi фiзкульryрно{портивноi

2) результативнi показники бюджетноi програми у 2О24 - 2О25 poKaxi

2024 piK (проrноз)

заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9}м з/п показники
Одиниця
вимiру Длерело iнформацГa

4 5 6 7 8 9 ,10
1 2

3авдання 1 Виплата стипендiй MicbKoI ради хращим аихованцям спортивних щкiл Micтa

Аркуш 4 з 7
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Розрахунок
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затрат

1
Обсяг витрат на виплаry frипендiй кращим учням
спортивних щкiл Mjýa грн,

Рiшення Micbкoi ради вИ
"Про бюджет Вiнницькоl
MicbKol територiальноi
громади на вИповiдний pi('

2
Кiлькifrь учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкiл Mifra осiб

Звiт та план по Mepexi,
щатах та контенгентах на
вiдповiднi роки

продукry

1
Кiлькifrь учнiв комунальнихдитячо-юнацьких спортивних
щкiл Miбa, що гримуюъ frипендiI Micbкo-Iради

осiб
3BiT та план по мережi,
щатах та контенгентах на
вiдповiднi роки

ефепивностi

1 lЛомiсячний розмiр Фипендii Micbкoi ради грн,

Рiшення Micbкoi ради вiд
"Про бюдхет Вiнницькоi
MicbKoi терпорiальноi
громади на вiдповiдний piк"

якостl

1
Динамiка збiльшення/зменшення кiлькоfri frипендiатiв
порiвняно з минулим роком

вiдс, Розрахунок

3авдання 2 3аохочення видатних спортсменiв, TpeнepiB та дiячiв (

затрат

1

Обсяг видаткiв на виплаry frипендiй крацим
спортсменам та тенерам за вифкi спорilвнi
досяffiення.

грн,

Рiщення Micbкoi ради siд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoi тершорlальноi
громади на вhповiдний pid

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, що виплачуються
щомiсяц,

од. Розрахунок

продупу

1
Середньорiчна кiлькifrь спортсменiв, якi отримують
стипендii

од- Розрахунок

Середньорiчна кiлькiсть TpeHepiB, якi отримують Фипендil од, озрахунок

ефепивностi
1 Середнiй розмiр щомiсячноi frипендi-l грн. Розрахунок

якостi

1
Динамiка кiлькоfri отримувачiв (спортсмени, тренери,
видатнi дiячi), порiвняно з минулим роком,

вiдс, Розрахунок

Завдання 3 Сприяння дiшьностi зашадiв фiзичноТ кульryри i спорry та орrанiзацiй фiзкульryрно-спортивноТспрямованостi.
затрат

1

Кiлькiсть заtrадiв фiзичноТ кульryри i спорry, органiзацiй

фiзкультурно-спортивно1 спрямованоfri, яким нада€ться

фiнанФва пhтримка з бюджеry
од,

Рiщення MicbKoi ради вiд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoi територiальноТ
rромади на вiдповiдний pi('

продукry
1 Кiлькifrь спортсменiв команд та органiзацiй осiб озрахунок

ефепивностi

1

Середнi витрати на одну особу (контингент), яка
заЙмасться в зашадах фlзичноl кульryри i спорry,
органiзацiях фiзкульryрно-спортивноi спряiмованоmi, що
отримують фiнансову пiдтримку з бюджеry,

грн, Розрахунок

2

Середнiй розмiр фiнансовоl пiдтримки одному зашаду
фiзичноI кульryри i спорry, органiзацi-l фiзкульryрно-
спортивноi спрямованоФi, що отримують фiнансову
пiдтримку з бюджеry.

грн. Розрахунок

якостi

1

Динамiка кiлькоfri спортсменiв зашадiв фiзичноi
кульryри i спорry, органiзацii фiзкульryрно{портивноТ
спрямованоfri, цо отримують фiнанфву пiдтимку з
бюджету, порiвняно з минулим роком,

вiдс. Розрахунок

Аркуш 5 з 7



9, Струкгура видаткiв на оплату працi

,l0. Чисельнiсть зайнятих у бюдя<етних установах:

2025 piK проrноз)2О21 р 2О22 piK 2023 piK (проеб) 2024 piK (прогноз)

заrальний фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

заrальний фонд
спецiальний

фондзагальний фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

Напрями використання бюджетних кощiв

8 9 l0 112 з 4 5 6 71

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

що BpaXoBaHi також у спецiальному фондi
х

2О21 р 2О22 р

Ns з/п КатегорГl працiвникiв загальний фонд загальний фонд спецiальний фонд загальний
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фондзатверджено фапично

зайнятi
затверджено фабично

зайнятi
затвермено фапично

зайнятi
затвермено фаýично

зайнятi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,!0 11 12 ,|3 14 15 16

Усього щтатних одиниць
з них шатнi одиницi за загальним фондом,
цо BpaxoBaHi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

2021 piк (звiт) 2О22 рiк
заrальний

фонд
спецiальний

фонд разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд разом (10+11)
Коли та яким документом

затверджена
загальний

фонд
спецiальний

фонд
разом (4+5)N9 з/п

Найменування мiсцевоi7
реriональноi програми

4 5 6 7 8 10 11 121 2 J

8 416 69з 8 416 69зРiшення Micbкoi ради вiд 30.1 0.2020
N9 2464, зi змiнами

5 552 937 5 552937 7 о29 19з,1

Програма розвитку фiзичноi кульryри та
спорту у Вlнницькiй мiськiй територiальнlй
громадi на202,1-2023 роки

5 552 9з7 5 552 9з7 7 029 19з 7 029 19з 8 416 69з 8 4,1б 69з

l 1. Мiсцевi/реriональнi 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 бюджетноТ програми у 2О24 - 2025 роках:

1 2. Об'скги, якi виконуються в межах бюджетноТ проrрами за рахунок коштiв бюджеry розвитку у 2021 - 2025 роках:

у202] р вн.с",lд* вrюFffiнн, rощпву ry i5 5' Ф7,32 Фн, бrло за6Фч*о рёа,i9Фб iаr6€их прйрэr э ро.м{у qilsюI rульт}ти iФOрrу,
у 2й2 р, !а рёалi]щб !ior.s,x прйрэff Mlrrfiб gюр,пffи Фш у crsi7 0291к Фн,,9 9 пiсяцjв 2022 р, буф в,юрФг}о 4151,467 Фi,
ПрФп 2О2Э р, qакыь 341660З rpн,

2024 piK (проrноз) 2025 piк (проrноз)

разом (7+8)
Коли та яким документом

затверджена
загальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5)
заг_альний

фонд
спецiальний

фонд
N9 з/п

Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

4 5 6 7 8 91 2

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

Строк
PiBeHb

будiвельноТ
rотовностi
о6'спа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiilьний
фонд

(бюджет
розвипу)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
об'спа на

кiнець
бюметноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

{6юмет
розвптку)

PiBeHb
будlвельноI
rотовtrостi
об'Gпа ва

кiнець
бюд(етноrо
перiоду, %

I о6'€кry
(piK

початку i
заверще

ння)

загilьна
Bapтicтb
об'екry

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноI
rотовностi
о6'€па на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюджет

розвитку}

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
об'Gпа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

Наймекування об'€па вi.qповiдно до проёпно-
кошорисноТ докуменпцП

12 lc4 5 6 7 8 о 10 111 2 J
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зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
у 202,1 роцi:

1) кредиторська заборrованiсть мiсцевого бюджету

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюдркеry у 2022,2023 роках:

3) дебiторська заборrованiсть у 2021 - 2022 роках:

4) аналiз управлiння бюдхетними зобов'язаннями та пропозицii

15. Пiдстави та обrрунтування видаткiв спецiальноrо фонду

спецiальноrо фонду бюд)кеry у 2О21 роцi, та очiкуванi результати у 2022 рочi.

Голова KoMiTery по фiзичнiй культурi i спорту

Головний бухгалтер

щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2О22 роцi,

на 2о2з pi* та на 2о24 - 2о25роки за рахунок надходдень до спецiальногО фонду, аналiЗ результатiв, дОсягнутиХ внаслiдок викОристання коштiВ

та

вжпi заходи lцодо поrашення заборrованостi
Причини винпкнення

заборrованостl

Очiкувана
дебiторська

заборrованiсть
на 01.01. 202з

Дебiторська
заборrованiсть
на 01.0,t. 2022

Дебiторська
заборгованiсть
на о1.01. 2021

Kacoвi видатки'
кадання
кредитiв

Затверддено з

урахуванням
змiнНайменування

4

бюмету l код
КласифiкацП

код
ЕкономiчноI
шасlфiкацГf

видаткiв

кредитування
бюметУ

1

Поrашено кредиторську

заборгованiсть за рахунок
Бюдхетнi

зобов'язання (4+6)

спецiальноrо
фонду

загального
фонду

3MiHa
кредпорсьfiо''.
заборrованостl

(е-5)

Кредиторська
заборtованiсть

ка кiнець
минулого

бюджетного
перiоду

Кредиторська
заборrованiGть

на початок
минулоrо

бюджетного
перiоду

KacoBi
видаткиl
надаЁня
кредmiв

Заверджено з

урахуванвям
змiн

7
5

Найменування

4

код
ЕкоЁомiчноТ
шасифiкацii

видаткiв
бюджету 

' 
код

КпасхфiхацiI
кредитування

бюдкету з
1

202З piK

2О22рiк
за очiкуваний

обсяг взяп
поточнtrх

зобов язань (8,

9)Gпецiальноrо
фонду

загального
фонду

можлива
кредиторська
заборгованiсъ

на початок
плановоrо

бюджетноrо
перiоду (4-5-6)

очiкуваний
обсяr взяття

поточних
зобов'язань (3,

5}

1

спецiального
фонду

заrальноrо
фовду

хредиторська
заборrованiсть

на початок
поточного

бюджетноrо
перiоду

8

затвердженi
призначення

Найменування

код 
]

Економiчно'a
хлаGифiкацii

видаткiв
бюддеry 

' 
код

Класhфiкацi{
кредиryвання

бюджеry

2

Аркуш 7 з 7

та

Бюджетнi


