
1. KOMITET по ФlзичнlЙ кульryр| lспорry BlH
головного розпорядника кошiв мiсqевого

2. KoMiTeT по чнlи

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

Mlcbкoi р 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcTвa фiнансiв Украiни
17,о7.2015 року Na 648
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд О7 серпня 2019 року N
336)

2598з707
(код за еДРПОУ)

111 25983707

(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в сиfrемi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджету)

(код за е!РПОУ)

(код бюджеry)

Вiнницькоi MicbKoT
(найменування

111506з
(код Програмноi

шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ТиповоТ
програмноi

шасифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

виконавця)

3. 506з _Забезпечення дiяльностi централiзованоТ бухгалтер ji
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою прогрЫнйЪiйфйцББ-
видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

porp.xx Hr 2022 -2024 p.Kr
1l х.т. бюдпоI проrвхr, cIPoB т р.Jlпцi

2) хфхю 6,оддпd проlp.rи
ЗэЬ9фчення djtадання l нэдання юш.рGоI, sllюi, фнаф.оI д.rу мsцi] Фшнсув.ння !*ладь, убанобj орЁitrацjй сD€р, фiэ,чноi культури rа форту

!) пiдЁi.в, р.Ф|.ацIi бФ@rяот про.рrr

1 Бюамйlл lфd€rc у,рпю
2 зfu уаIЕпfu'пр Rрпацй бюOюп уryпяа п .lамйюй Pk
3- рlфю впшфNот Micb!.j раач -про боаRп вiннд!ълбI мlсьюi,rёр,порlФыlоI!р.Фdс н €n.MidH0l) р]I-
., РПВнм В@@ мiафу аhшцъкоl йфхоi pzau dО о3.о..2о2lр. М 1r$ -п9о фdм п9вюзу вi"а*лу вtнюц,*а 

"b,xol 
пво!порiuыl{'' zpoRn ! н fuп-2о21 роfu.

'ёilrффпuф 
з yci, |i.!lфй aфаж.пiв", 

',хiмk
7.1l"B лiнhпqЕф. ф,оd mсфэй|у ухрлliмаа2r,1|.2оlор. N! зэз.леоаmэра"*я rчвЬ пчЕIлl'у бюыопю, ароёрам п" р.,у"*-**, *;;й;';;м оля Nk4фвбЕаmh ус.rэрl фiлчlоt ryMrrцN i .tTlpllly"| эt ,uпаw
3.Н.вrriiйс,,е!.,..ф'Ф.iчу,р.ldд.оr.rоlrе.м7у:|?1..мерапмсм.пф,пврфlf'f@слф/ýqл.!аiпiфfiаФпаUпув,ны9kцффобфахвц.,.l,нлфш

,or,qpram6m бюa|h€пrпмr€ ао првmубюаму вiяNцьхdlriсьNотп.р!пв,рlаыl.'rроRйl м пп 9Ir"
1о- пр@раф роglву фьччlфт rулыур! fr. сфрпу у впнUцьпа.ь.оt мtамя;,r л.раrорriляt .po6al ю юls2ою рш (рttmы вiннul!ъ,оI Mcbldl рzdч ыil u.11.2оllр. N,эg| ,l .лifuu)1l.ГФО.реп рояПжl фiзuчкПr!лыурu mспорпу у Еiмцьldа 

'ЬьхiП 
пёропо9мsiй zФяol ю io+zЙ рош (tltш* ы,".,|ъюi **dp.au ota iзо_ююр, |1,21u, gi фы|

5. Надходження для виконання бюджетноТ програми:

Аркуш 1 з 6
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класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвання

бюджеry)



1) надходження для виконання бюджетноТ програми у 202О -2О22 роках:

2} надходження мя виконання бюджетноI програми у 2023 -2О24 роках:

6. Витрати за кодами Економiчноi шасифiкацiТ видаткiв / КласифiкацiТ кредиryвання бюдкеry:
1) видатки за кодами ЕкономiчноТ шасифiкацii видаткiв бюджеry у 2020 -2022 роках:

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацiТ кредиryвання бюджеry у 2О20 _2022 роках:

Код Найменування

2022 р

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

рфвчmку
разом (3+4)

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюФкеm

рфвчmку
разом (7+8)

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

рфвumку

разом
(11+12)

2 3 4 6 7 10 1 12 13 14
818 661 х х 818 661 1 385 879 х х 1 з85 879 1 502 9]2 х х 1 502 912

х х х
Фецiольно2о ФолФ х х 30 000 30 000 30 0ф х

602400
Коши, цо передаються iз заrального фонду
бюджеry до бюджету розвитку (спечiальвого
фонду)

30 000 30 000 30 000

Пмерныця ry,йumiа dо бюёжещ х х х
усього 818 661 818 661 1 з85 879 30 000 30 000 1 415 879 1 5о2 912 1 502 9,i2

код Найменування

2О23 р 2О24 р

загальний

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюФкеm

рфвчmку
разом (3+4)

загальний

фонд

спецiальний

фонд

у mому чUслi
бюФкеm

розвчmку
разом (7+8)

1 4 5 6 7 8
1 м0 936 х х 1 640 936 1 750 з74 х х 1 750 374

Поверненм ryеdlпiа tо бюdжеiry х х
усього 1 640 936 1 640 9зб 1 750 з74 l 750 з71

код
ЕкономiчноI
иасифiкацГi

видаткiв
бюмеry

Найменування

2

2020 piK (звiт) 202l piK (затверджено) 2022 piK (прфп}

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

1

у пому ччслi
бюdжеfr

розвчпку
разом {З+4)

загшьний
фовд

7

спецlальний
фонд

у mому ччслI
бюdжбm

розвчmку

9

разом (7+8)

l0

ýвльний
фонд

спецiальний
фонд

12

у
бюOжеm

розвчmху
разом (11+1 2}

2111 плата 610 89€ 610 899 1 050 866 1 050 86€ 1 1з9 139

14

на 134 39е 134 з98 231 190 231 19с 250 610 250 610
221о

2240

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 40 0з2 40 032 60 000 60 000 60 000 60 000

2250

Оплата послуг ((piM комунальних) з0 272 30 272 з5 54з 40 54з 40 543
Видатки на вИрядження з 06с з 060 4 080 4 080 6 12с 6 120

22а2
3аходи по реалiза!.{iT держвних

проrрам, не вiднесенi до 4 200 4 200 6 50с 6 500

з110 з0 000 30 00с з0 000

усього 8l8 66l 818 661 l з85 879 30 000 з0 000 1 ,r15 879 l 502 912 1 502 912

код
l(ласифiкацiТ
кредитування

бюмеry
Найменуванsя

2

2020 piK (звiт) 2021 piK (затвермено) 2022 piK (проеý)

3аЕльний
фонд

спецiальаий
фонд

4

у mому ччслi
бюdжап
розвчФку

5

разом (3+4)
заdльний

фонд

7

спецiальний
фонд

8

у пому ччслi
бюdжеп

розвчmку
разом (7+8l

10

заrальний
фонд

спеqiальний
фонд

12

у пому ччслi
бюdжеп

розвчmRу

13

разом {11+12)

усього

Арtryш 2 з 6
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З) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацiТ видаткiв бюджеry у 2023 _ 2024 роках:

код
Економiчноi
шасифiкацii

видаткiв
бюдеry

Найменування

202З piK (проrноз) 2024 piK (проrкоз}

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвumху
разом (З+4)

заЕльний
фонд

спецlальний
фонд

бюOжоп
розвчmку

разом (7+8)

1 2 з 1 6 7 8 9 10
2111 Заробiтна плата 1 247 357 1 247 з57 1 332 171 1 з32 177

Нараryвання на оплаry праqi 274 41в 274 418 293 078 29з о7в
221о Гlредмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 63 180 бз 180 66 зз9 66 339

224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 42692 42 692 44 а26 44 в26

225о 6 444 6 444 6 767 6 767

22в2
oKpeMi заходи ло реалiзачiТ державних
(регiональних) про.рам, не вiднесенi до
заходiв розвитпу

6 845 6 845 7 181 7 1а7

з1 10
Придбання обладнання i предметiв

усього 1 640 9зб 1 640 936 1 750з74 1 750 з74

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацiТ кредиryвання бюджеry у 202З -2024 роках:

код
КласифiкацГi
кредиryвання

бюджету

Найменування

202З piK (проrноз) 202,a piк (проrноз)

заЕльffий

фонд
спецiальний

фонд

у пому ччслi
бюdжёп

розвчmщ/
разом (З+4)

загальний
фонд

спецiilьний
фонд

у mому чцФl
бюdжеm
розвчmву

разом {7+8)

1 2 1 5 7 9 10

усього

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

2) витрати за напрямами використання бюдкетних коштiв у 2023 -2024 роках:

8. Результативнi показники бюдrкетноi програми:

м з/п Напрями використання бюджетних кощтiв

2020 F 2021 piK (затвержено) 2022

ийльний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччслi
бюOжеm
оозвчmw

разом {з+Zl)
]айльний

фонд
спецiальний

фонд

пому ччФi
бюdжеп

розвчmw
разом {7+8)

зайльний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччслi
бюdжоп разом (l1+l2)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14

1

Забезпечення складання i надання кошорисноi, звiтно-l,

фiнансовоI документачii, фiнансування замадiв, установ,
органiзаqiй сфери фiзичноi культури та спорry,

818 661 818 661 1 385 879 з0 000 зо оо0 ,l {l5 879 1 502 912 1 502 912

усього 818 661 818 661 1 385 879 30 000 з0 000 1 ,(r5 879 t 502 912 1 502 9,12

tф з/п Напрями використаff хя бюметних коштiв 3авльний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччФi
бюажёп

розвчпху
разом (З+4)

заrшьний
фонд

спецiшьний
фонд

у mому ччФi
бюёжап
розвчпw

разом (7+8}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

,t

Забезпфення смадання i надання кошорисноТ, 3BiTHoi,

фiнансовоiдокументачii, фiнансування заФадiв, установ,
органiзацiй сфери фiзичноi культури та спорry.

1 640 9зб 1 640 936 1 75о з74
l

1 750 з74

усього 1 640 9зб 1 640 936 ,, 750 з7д 1 750 374

Аркуш 3 з 6



1 ) результативнi показники бюджетноТ програми у 2020 - 2022 роках"

2) результативнi показники бюдкетноi програми у 202З - 2024 роках:

Джерело iнформацii

2020 piK (звiт) 2022 piK (проеп

N9 з/п гlоказники
одинищ
вимiру заrальний фоад

спеqiальний
фонд

разом (5+6} 3аrальний фонд
спецiальний

фонд
разом (8+9} заrальний фощ

спецiальний
фонд разом (1t+12)

1
4 5 6

та
Завдання 1

установ, сфери

Рiшення про затвердження
проекry мережi, штатiв i

контингентiв на вiдповiднi

роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт"

1 1 1

централiзованих бухгалтерiй, од,

Рiшення про затвердження
проепу мереN, шaTiB i

контингентiв на вiдповИнi

роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт"

щатних одиниць осiб

Додаток до Порядку
1

1

Клькiсть paryHKiB од, вiдкрипя та закриfrя

Кiлькiсть заOадiв, установ. органiзачiй сфери фiзичноI
кульryри i спорry, якi обслуговуо qентралiзована

бягалтерiя

од.

Рiщння про затвердження
проекту мережi, шатiв i

контингентiв на вiдповiднi

роки по галу3i "Фiзична
кульryра i спорт"

16 16 14 14 14 д-|

про
клькiсть смФених звiтiв. од. звiтiв

272 з46 469, 7 353 з75

витрати на забе3печенвя однiеТ штатноi ставки, rрн, Розраryнок 272

Розрахунок
3,50 |, А,{сфериустанов,

якi одна шатна

звiтiв на одну шатну

од,

од

кiлькiсть на шатну ставку од.

кiлькостi установ, зашадiв, органiзачiй сфери

кульryри i спорry, якi обслуговуо
87 1 1

вiдс, Розрахунок

бигалтерiя, порiвняно з минулим роком,

помзники
Одиниця
BrMipy Мерело iнформацia

2023 piK (прогноз)

-- 

zoz+ plK 1прогноз1

мrп завльний фонд
спецiальний

фонД
разом (5+6) заrальний фонд

спецiальний
фонд

разом (8+9}

установ, та
сшадання i надання

l про затвердження
мереЯ, щатiв i

1 1

централiзованих бягалтерiй, на вlдповlднl 1

по галуаi 'ýiзична
кульryра i спорт"

Завдання l

про затверджевня
мережi, щатiв i

штатвих одиниць на виповiднi
по rалузi "Фiэичва

i спорт"

8 до Порядку
1

Кiлькiсть paryHKiB вiдкрипя та закриfrя

заФадiв, установ, органiзацiЙ сфери фiзичноi
i Lпорry, якi обслугову€ централiзована од.

Рiшення про затвердження
проекry мережi, шатiв i

ковтингентiв на вИповiднi

роки по rалузi "Фiзична
кульryра i спорт"

14 14 14 14

сшад€них звiтiв, од,
Довiдка лро кiлькiсть
складених 3BiтiB

5s8 598

Аркуш 4 з 6

2О21 $

1l

149,5с

I I l I

87,5(1 14,2Е114,2Е



ефеfrивност

витрати на забезпечення однiеi шатноI ставки, грн, Розрахуно{ 41о 234,ool 41о 2з4,ооl 4з7 594,оо| 437 594,0с
установ, сфери
I якl шатва одиниця.

од. Розраryнок ,,o| .,,.l ;Е з,50
Клькiсть звiтiв на одну шатну ставку 0д. Розрахунок 149,50| 149.50| 149,50| 149,50

paxyнKiв на 0д. Розрахунок 4,50| 4,50| 4,50|

Динамi(а кiлькостi установ, заФадiв, орrанiзацiй сфери
фiзичноI кульryри i спорту, якi обслуговуе
централiзована бцrалтерiя, порiвняно з минулим ро(ом.

вlдс. Розраryнок ,,...| ,..,..|,,..,| 100,00

9. Струпура видаткiв на оплаry працi

Напрями викорхстання бюметних коштiв
2020 piк (звiт) 2021 piк 2022 piK (проеý) 202З piк прогноз} 2024 piK l

загальнrй фонд
спецiальний

фонд
заaальний фонд

спецiальний
фонд

3аЕльний фонд
спеqiальний

фонд
3аrальнхй фонд

спецiальний
фонд

3аmльний фонд
слёцiальний

фонд
1 з 4 5 6 7 9 l0 11

610 899 1 050 866 1 1з9 139 1 247 з57 1 эз2 177
обов'язювi вuплаmч - всьоео 190 562 291 998 312 9з1 342 660 з65 96,

ооплапч mа наOбав@ 61 764

35в 57з
99 459 121 68о 1 зз 2з9 1 42 299

усього 610 899 l 050 866 1 1з9 1з9 1 247 з57 1 з32 177
в т-ч, оплата праlli щатних одиничь за загальним фондом,
що BpaxoвaHi також у спецiальному фондi

х х х х х

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

11. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ проrрами:
1) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюдrсетноТ програми у 2020 - 2022 роках:

2) мiсцевi/реriональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ проrрами у 2023 - 2О24 роках:

N9 з/п КатегорiТ працiвникiв

спорm

спецiальний заrальний
2022 pi( 202З piK

затвердено фапично
зайнятi

1

затвермено

5

фапично
зайнятi

затвермено

7

фапично
зайнятi затверджено фапично

зайвятi

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

1з

спецiilьний
фонд

завльний
фонд

l5

спецiальний
фонд

Спечiалiсти
J
3 з

3

4 4 4 4
1

4

з них шатнi одиницi за загальним фондом,
цо BpaxoBaHi також у спечiальному фондi

х х х х х х х

М з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

Коли та яким документом
затверджена

2020 2021
заЕльний

фонд
спецiальпий

фонд разом (4+5) заrшьний
фонд

спецiальний
фонд разом (7+8) заrальний

фонд разом (l0+l1}
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

розвитку культури та
Вiнничькiй мiськiй об'еднанiй

на 2018-2020

Рiщння Micbкoi ради вД 24.1 1.2Оl7р.
Nc950, зi змiнами 818 661 818 661

2
розвитку tqльтури та

у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
ва 2021 -2023

Рiшення мiсьюТ ради вИ З0.10.2020
Nc 2464, зi змiнами 1 385 879 30 000 ,| 4,15 879 1 502 912 1 502 912

усього 8l8 661 818 66l 1 з85 87! з0 000 1 415 879 t 5о2 9l2 l 502 9l2

М з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноi програми

Коли та яким документом
затвердкена

202З piк (прогвоз) 2024 piK (про.ноз
3аrальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5) заmльний
фоад

спецiilьний
фонд разом (7+8)

1 2 з 4 5 6 7 8 9

,|

Програма розвитку фiзично-l кульryри та
спорry у Вlнничькiй мiськiй територiальнiй
громадi на 2021-202З роки

Рiшення Micbкoi ради вiд 30,10.2020
N9 2464, зi змjнами

,! 640 936 1 640 9зб 1 75а з74 1 750 374

усього 1 640 9зб 1 640 9зб 1 750 з74 1 750 з74

Аркуш 5 з 6

]ецlалiсти

659 40s 704 52t 771 45Е 82з 917

2о2о piK

спецiальний
фонд



'l2.Об'сfrи,якiвиконуютьсявмежахбюджетноТпрограмизарахуноккоштiвбюджеryрозвитку 
у 2020 -2024роках:

Найменування об'епа вlдповИно до проеfrно-
кошторисноl докуменmцIi

Строк

заЕльна
Bapтicтb
обЪкry

2020 piK (звiт} 2021 piK (затвермено) 2022 piк (проеп) 202З piк {проrнозl 2024 piк {про.ноз)

Спеqiальний
фояд

(6юмет
розвхпу)

PiBeHb
будiвФьноТ
aoтoBffocтi
объпа на

кiнець
бюдеftоrо
перiоду, Уо

Спеqiальнrй
фонд

(бюджет

розвrтку)

PiBeHb
будiвельноi
rcтовноФi
об'еtrа на

кiн€ць
бюмеtноlо
перiоду, %

Спецiальний
фоiд

{бюдr(ет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
об'ýftа на

кiнець
бюметноrо
перiоду, %

Спеqiальний
фонд

{бюдет
розвrтку)

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
о6'сffiа на

кiнець
бюметноrо
перiоду, %

1 обЪкry
(pi(

початку i
заверше

ння)

Спецiальний
фощ

(6юмет
розвитку)

PiBeHb
будiвиьноi
loтoBHocтi
о6'спа на

кiнець
бюмётноrо
перiоду, %

4 5 7 8 10 12

BiTa сАлтАН
(прiзвище та iнiцiали)

Х ВЯ'фiфk ВrЮDrФННя ФЦП. яшьноФ ф.нду бlоýФту у 
'о20 

poqi, очi,ry{я рФулLЕтх у 2о21 роцi, .бiрупу{нЕ н.обrьосп п.р.дб.чення .вФfi m 2о22 _ 202a роп.

чбФп.чlтr буtlпрсюй оfulk т. .юноrlчну дiffьнIбь му'
У ?и1 р пл.нуffi фвоiтr юu,nв на суху ] a13 

'7еrрн, 
для -6фпёюffня lрунrцiонування ц.нпsrrомяоi буr.mрп ioriTcry по фhlчяiй хультурl l споFту,Про.Е п 2022 р, пнфrъ 1 so29l2.pH,

проrнФ Hr 2о22р, Ф.ховпь 1 aao 9зб rpH.
проrно, ff. 2023р fi.новm l75оз7arрн,

14, Бюрrfiнi зобов.яJ.ння у я20 _ 2о22 poar:
1l цфФрсы. яборФэанlбь чiсцефФ бюд.srу у 2о2о поцl:

код
Економlчнот
шасифiицia

аидаткiв
бюджеry l код
Класифl@цГl
кредитування

бюшеW

Найменування
Затверджено з

урахуванням
змiн

}(аcoBi
видатки/
надання
кредитiв

Кредиторська
заборrованiсть

на почато(
минулоlо

бюметноrо
перiоду

Кредиторська
заборгованiсть

на кiнець
минулою

бюджетноrо
перiоду

змitа
кредЕорськоТ
заборговаffоФi

{ф}

Погашено кредrторську
заборгованiсть за рахунок коштiв

Бюджетнl
зобов'язання (4+6)

загальноrо
фонду

спецiального
фонду

1 2 3 4 6 7 9 10
усього

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюдrкеry у 2О21 - 2022 роках:

3) дебiторська заборгованiсть у 202О - 2021 роках:

4) аналiз упраы!ння бюдt(етними зобов'язаннями та пропозицii lлодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 202l роцi.

Заступник голови KoMiTery по фiзичнiй
кульryрi i спорту Роман СЕМЧУК

(прiзвище та iнiцiали)

Головний бухгалтер

Арryшбзб

код
ЕкономiчноI
шасlфiицiТ

видаткiв
бюмеry / код
КласифiкацП
кредиryвання

бюджеry

Наймёнуsання

2021 piк 2О22 pir

затвермеяl
призначення

кредrторська
3аборrованiсъ

на початок
поточноrо

бюджетного
перiоду

плануffься поrасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коштiв
очiкуваихй

обсяг взяпя
поточних

зобов'язань (3€)

rраннчвtй обсяr

момива
хредиторська

заборгованiсть
на початок
плановоaо

бюджетноrо
перiоду (/tý{}

кредпорську заборговаff icтb за
рахунок коштiв

очiкуваний
обсяг взяm

поточних
зобов'язань (8_9)

заrальноrо
фонду

спецlальноrо
фонду

заЕльноrо
фонАу

спецiальноrо
фонду

з 4 6 7 8 9 ,l0
11 12усього

код
Економiчно1
иасифiкацiI

видаткiв
бюмету / код
КласифiкацП
кредиryвання

бюмеW

НайменуваЕня
Затв€рмено з
урахуванням

змiн

Kacoвi видатки/
наданiя
кредrтiв

4

ДебIторська
заборrованiФь
на 01.01.2020

Дебiторська
3аборrованiсть
на 01,0t,202l

Очiкувана
дебiторська

3аборrованiсть
на 2о22

Причини виникнення иборrованостi Вжитi заходи цодо погашення заборrованостi

усього

z

планусться погаситв


