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БюджЕтниЙ зАпит нА 2023 -2025 роки iндивiдуальний, Форма 2о23-2

1. KoMITET по оlзичнlй культурl l спорry вlнницькоi мtськоI рми 11
(найменування головного розлорядника кощiв мiсцевого бюджеry)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
'l7"07.2015 року Ne 648
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N
336)

2598з707
(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацij -

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код за еДРПОУ)

111 2598з707
(код за еДРПОУ)

025з6000000

2. KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоI мiськоi ради
(найменування вiдповiдального виконавця) (код ТиповоТ вiдомчоI класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника KottпiB
мiсцевого бюджеry)

3. 111506з
(юд Профм'lmюфкФr

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

(код Типовоi програмноi
mасифiкафi видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункЦональноi
mасифiкацП видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

5063 081 0

кредиryвання мiсцевого бюджеry)
(код бюджеry)

4. Метатазавданнябюдх(етноТпрограми на 202З-2025 роки
1 ) мета бюджетноТ програми, строки iT реалiзацГa

Забезпечення фiнансування заклаdiв фiзччноi кульmурч i спорmу, конmроль за веёенням бухеалmерськоео облiку mа звimносmi усmанов.

2) завдання бюджетноI програми
3абезпечення складання i надання коtцгорисноТ, звiтно1, фiнансовоi документацii, фiнансування закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноi кульryри та спорry,

1, Бюd|.фвuа юавс Ухраfuч
2. sаrcв 
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З) пiдстави реалiзацГl' бюджетноI програми



для виконання бюджетноТ програми
) надходження для виконання бюджетноiпрограми у 2021 -2023 роках:

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

6. Витрати за кодами ЕкономiчноТ класифiкацii видаткiв / КласифiкацГi кредитування бюджеry:
{ ) видатки за кодами Економiчноi класифiкацii видаткiв бюджеry у 202'l -202З роках:

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацif кредиryвання бюдlсеry у 2021 -202З роках:

2а21 р 2о23

Код Найменування загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOх<еm

розвчmку
разом (3+4) загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюФкеm
рфвчmку

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку

разом
(11+12)

1 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lJ 14
Наdхоdфе|м i1 ,ФФьлlо2о фонlу бюlжйу I 385 878 х х 1 385 878 1 502 912 х х 1 502 912 l 502 912 х х 1 502 912

baacili поlrоlмеЕм бюiжеmнв успанов х х х
Iпшi поdхоlwпtв спецiмьноzо фонlу х 30 000 30 ооо 30 ооо х х

602400
Кощи, що передаються iз загального

фонду бюджеry до бюджеry розвитку
(спецiального фонду)

30 000 з0 00с 30 00с

ПоверпеЕм креaruпiв dо бюажепу х х х
усього 1 з85 87t з0 000 30 00с 1 415878 1 5о2912 1 502 912 1 502 9,12 1 502 912

2О24 р

Код Найменування загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4) загальний

фонд
спецiальни

й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 о 4 5 о 7 8 9 10
Наlхоlженм iз wмьпоzо фопlу бюiмепу х х х х
I]ласпi паlхоlжеttш бюlжепtltв успапов х х
[Hщi на|rхоarжеilм спецiшьноzо фонdу х х
ПoMpttetttB хреdtпiв lo бюlжепу х х

усього

код
Економiчнот
шасифiкацГa

видатхiв
бюджеry

Найменування

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

загальний
фонд

спецlальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmху
разом (3+4)

3аrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальвий
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmху
разом (1,1+12)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2111 Заробiтна плата 1 050 866 1 050 866 1 1з9 139 1 1з9 139 1 1з9 1з9 1 1з9 1з9

212о Нарахування на оплаry працi 25з 422 250 610 250 610 250 610 250 610

221о Предмети, матерiали, обладнання та iнBeffiap 45 373 45 з73 60 000 60 000 60 000 60 000

224о Оплата пофуг (KpiM комунальних) 28 107 28 101 40 543 40 54з 40 543 40 543

2250 Видатки на вiдрядження з 910 3 910 6 120 6 120 6 120 6 120

oкpeмi заходи по реалiзацii державних
(регiональних) проФам, не вiднеФнi до
заходiв розвшку

4 2оо 4 200 6 500 6 500 6 500 6 500

з110 Придбання обладнання i предметiв
довгоброкового кориfrування 30 000 30 000 30 000

усьог0 1 385 878 30 000 30 000 ,l 415 878 ,l 502 912 1 502 912 l 502 912 l 502 9,|2

2021 piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piк (проеп)код
Класифiкацff
кредиryвання

бюмету

Найменуванвя заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чцслi
бюOжеm
розвчmку

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розsчmку

разом (7+8)
загальний

фонд
спецlальний

фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmку
разом (11+12)

"i 2 3 4 5 6 т 9 10 11 12 13 14

усього

Аркуш 2 з 7

7

2о25 r

Ьо,frп.ппп аа ailnaga gdaron*.Hbl



2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогхоз)код
ЕкономiчноI
шасифiхацir

впдапiв
бюмеry

Найшенування загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (3+4}
заrальний

фонд
спецiальffий

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8}

3 4 5 6 7 8l 2 9 ,l0

2111 Заробiтна плата

212о

221о Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap

224о Оплата поФуг (KpiM комунальних)

225о Видатки на вiдрядхення

22а2
oкpeмi заходи по реалiзацii державних
(реriональних) програм, не вiднесенi до
заходiв розвиткч

31 10
Придбання обладнання i предметiв
довгоfr рокового корисryвання

усього

3) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацГj видаткiв бюджеry у 2Q24 - 2025 роках:

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштiв:
1 ) витрати за напрямами використання бюджетних коtлтiв у 202l -2023 роках:

2024 piK (проrноз) 2025 piK (прогноз)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвumку
разом (З+4}

код
КласифiкацГa

кредиryвання
бюджеry

Найменування заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .t0

усього

2О21 р 2022 piк (затверджено)

м з/п Напрями викориGтання бюметних кощтiв загальнхй
фонд

спецiальний
фонд

mому ччслi
бюожеm

Dозвчmкч

у
разом (3+4}

загальний
фонд

спецlальний
фонд

у mому ччйi
бюожеm

оозвчmкч
разом (7+8)

заrальний
фонд

спецlальнхй
фонд

у mому ччслi
бюожеm

оозвumкч
разом (11+,l2}

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

Забезпечення сшадання i надання кошорисноТ, звiтноI,

фiнансовоТ документацii, фiнансування заmадiв, yfr анов,
органiзацiй сфери фiзичнот кчльтчри та mорry.

1 385 878 30 000 1 415 878 1 5029121 1 502 912 1 502 9l2 1 502 912

усього 1 з85 878 з0 000 1 415 878 1 502 912 ,i 502 9,|2 1 502 9r2 l 502 9l2

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

8. Результативнi показники бюджетноi проrрами:
1 ) результативнi показники бюджетноi програми у 2021 - 202З роках:

2024 piк (прогноз) 2025 piK (прогноз)

м з/п Напрями використання бюметних кощiв заrальнхй
фонд

спецiальнпй
фонд

у mому ччслi
бюdжёm
оозвчmкч

разом (3+4)
загальний

фовд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеп
Dозвumкч

разом (7+8)

1 2 4 5 7 8 9 ]0
усього

2023 piK (проеп)
м зrп показники Одиниця

вимiру Мерело iнформацiТ
загальний фонд

Gпецiальний
фонд разом (5+6) загальний фонд

спецiальвий
фонд разом (8+9} загальний фонд

спецiальний
фонд разом (11+12}

41 2 Б 6 7 о о 10 11 12 13
3авдання 1 та

затрат

Аркуш З з 7
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централiзованих бухгаmерiй, од

про затвердження
проекry Mepeжi, шатiв i

контингентiв на вiдповiднi

роки по галузi "Фiзична

2 шаъих одиниць

про затвердження

i спорf'

проепу мережi, шатiв i

контингентiв на вiдповiднi

роки по галузi "Фiзична

paxyнKiB од. вiдкрипя та закритя

2
зашадiв, уfrанов, органiзацiй сфери фiзичноi
i спорry, якi обслуговуе централiзована од.

про затвердхення
проепу мережi, шатiв i

контингентiв на вiдповiднi
роки по галузi "Фiзична

3 Клькim сuадених звiтiв, од.
сшадених звiтjв

про

1 витрати на забезлечення однiеi шатноI frавки, грн, Розрахунок з46 7 35з з75 375 375 375

2 од. Розраryнок

кiлькiФь звiтiв на од, 1

кульryри i спорry, якi обйуговуо
кiлькоfii установ, зашадiв, органiзацiй сфери

вiдс, Розрахунок 94, 94,

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

2025 piK (проrноз)
м з/п показнlки Одиниця

вимiру Джерело iнформацii
загальний фонд

спецiальний
фонд разом (5+6) загальний фонд

спецiilьнпй
фонд разоil (8+9)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10
3авдання 1 та

затрат

1 Кiлькim централiзованих бухгалтерiй. од,

Рiшення про затвердхення
проекry мережi, шaTiB i

роки по галузi 'ФЬична
кульryра i спорl'

2 Кiлькiсть шаft их одиниlф осiб

Рiшення про затвердження
проепу мережi, щатiв i

конilнгентiв на вiдповiднi

роки по галузi "Фiзична
культура i спорт"

продуfrу

Кiлькifrь paxyнKiB
Додаток 8 до Порядку
вИкриш та закрипя
paxyHKiB

2
Юлькiбь заmадiв, уfrанов, органiзацiй сфери фiзичноТ
кульryри i спорry, якi обслуговуе централiзована
бухгалтерiя

од.

Рiшення про затвердження
проепу мережi, штатiв i

контингентiв на вiдповiднi
роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорl'

Кiлькiбь сmадених звiтiв. од. ДовИка про кiлькifrь
сшадених звiтiв

ефепивностi

1 Середнi витрати на забезпечення однiеi шатноi frавки. грн. Розрахунок

2 КiлькiФь уfrанов, зашадiв, органiзацiй сфери фiзичноТ
кульryри i спорry, якi обслуговуе одна щатна одиниця

од, Розрахунок

Аркуш 4 з 7
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1

yfraHoB,

1 од,



3 звiтiв на одну шатну
4 щаfrу frавкуна

кульryри i спорry, якi обшуговуе
уfrанов,

9. Gтрукryра видаткiв на оплаry працi

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

2021 р 2О22 р|к 202З piK проеп) 2024 piK прогноз) 2025 piK проrноз)
Напрями впкористання бюджетних кощтiв

заrальний фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецiilьний

фонд
загальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Фiзична кульryра i спорт 1 050 866 1 ,lз9 .lз9 1 lз9 139

1 050 866 1 139 1з9 1 1з9 139СпеЦалim
обов'язковi вuплаmч 291 998 312 931 312 931

659 409 704 528 704 528Премri
121 680Сmчмулюючi 0оплаmч mа наOбавкч 99 459 121 680

усього 1 050 86G l ,lз9 ,lзs ,l ,l39 13s

х х х х хв т,ч, оплата праЦ члатних одиниt+ за загальним фондом,
що Bpaxoвaнi також у спеЦальному фоrцi

N9 з/п Категорii працiвникiв

2о21 р 2О22 р
заrальний фонд заrальний спецiальний фонд заrальний

фонд
спецiilьний

фонд
загальний

фонд
спецimьний

фонд
загальний

фонд
спецiшьний

фондзатверджено фаýично
зайнятi

затверджено фапично
зайнятi затвермено фапичво

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,|3 14 15 16

аiзччй кульmура i спорm 1 1 1 4 4

Спецiалifrи 4 4 4 4 4

Усьоrо штатних одиниць 4 4 4 4 4

з них шаfri одиниЦ за загальним фондом,
що Bpaxoвaнi також ч спецiальному фондi

х х х х х х х

1 1. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми:
l) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2021 - 2023 роках:

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

Коли та яким документом
затвердкена

загальний
фонд

спецiilьний
фонд разом (4+5)

заrшьний
фонд

спец|альнпи
фонд разом (7+8)

загilьний
фонд

спецiальний
фонд разом (10+1,1 )

N9 
'п

Найменування мiсцевоi7
регiональноi програми

61 2 4 5 7 8 10 11 12

1

Програма розвитку фiзичноi кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй тершорiальнiй
громадi на 202,1-2023 роки

Рiшення
N9 2464,

Micbкo-l ради вiд 30.10.2020
зi змiнами

1 з85 878 30 000 1 415 878 1 502912 1 502 912 1 502 912 1 5о2912

усього 1 385 878 30 000 1 415 878 1 502 912 1 502 912 1 502 912 l 502 9,12

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

Коли та яким документом
затверджена

заrальний
фонд

спецiальний
фонд разом (4+5)

эагilьний
фонд

спецiальний
фонд разом (7+8)

3 4 5 6 7 8 91 2

1

Проrрама розвитку фiзичноТ кульryри та
спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй
громадi на 2021-202з роки

Рiшення мiськоi ради вiд З0.10.202О
N9 2464, зi змiнами

усього

Аркуш 5 з 7

l од. l Розрахчнок

lод | Розрахунок

1



2022 piK (затверджено) 202З piK (проеý) 2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)
Строк

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
о6'Gпа на

fiнець
бюметноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юджет
розвитку)

PiBeHb
будiвФьноТ
готовностi
о6'епа на

хiнець
бюдi(етноrо
перiоду, %

Наймёвування о6'епа вiдповiдво до проепко-
кощториснот документацiт

I об'6кry
(pix

початку i
заверще

ння)

загальна
BapтicTb
о6'екry

Спецiальний
фонд

(бюмет
розвхтку)

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвпку)

PiBeHb
будiвельноI
готовностi
об'€па на

кiнець
бюд{етного
перiоду, %

Спецlальнпй
фонд

(6юдкет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноt
rотовностi
об'€ýа на

кiнець
бюметного
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноI
rотовностl
о6'€па на

кiнець
бюдж€тноlо
перiоду, О/"

1 2 3 4 6 7 8 о ,10
11 12 1а

Об'скти, якi виконуються в межах бюдкетноТ програми за рахунок коштiв бюдкету розвитку у 2021 - 2025 роках:

мннну дялыlФ ErtyJi,
у 2022 р, мануом шоiтr юшiв * crry 1 aл2 912 фн, для .абФнн, фrнlJorу€ання lрнФалФюr f4дlФрп юмhыу по фъiчнii хульlяi l сфрlу,
прфк н. 202з р фаft 1 5с" 9l2 Фн,

14. Бюджетнi зобов'язання у 2О21 - 2023 роках:
1 ) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2021 роцi:

2) кредиторська заборгованiGть мiсцевого бюджеry у 2022 - 2023 роках:

3) дебiторська заборгованiсть у 2021 - 2022 роках:

Погащено кредиторську
заборгованiсть за рахунок коштiв

Затв€рджено з

урахуванням
змiн

KacoBi
видатки'
надання
кредитiв

Кредиторська
заборгованiсть

на початок
минулого

бюджетного
перiоду

Кредиторська
заборгованiffь

на кiнець
минулого

бюджетного
перiоду

змiна
кредиторськоТ
заборгованост|

(ь5) загального
фонду

спецiальноrо
фонду

код
ЕкономiчноI
шасифiкацl-a

видаткiв
бюмеry / код
КласифiкацiI
кредиryвання

бюджеry

Найменування
Бюметнi

зобов'язання (4+6)

1 2 3 4 6 7 8 9 10

усього

код
ЕкономiчноI
шасифiкацiТ

видаткiв
бюджеry / код
КласифiкацГj
кредиryвання

бюдж€ry

Найменування

2О22 рiк 2023 piк

затвердженl
призначення

кредшорсьха
заборгованiсть

на початок
поточного

бюджетноrо
перlоду

шанусъся поrасити
кредиторську заборrованltrь за

рахунок кощтiв
очiкуваний

обсяг взяm
поточних

зобов'язань {З-
5)

граничний обсяг

мошива
хредиторська

заборгованiсть
на початок
планового

бюджетноrо
перiоду (4-5_5)

шаауеться поrасити
кредиторGьку заборrованlсть за

рахукок коштiв
очiкуваний

обсяг взяm
поточних

зобов'язань (8-

9)
заrального

фонду
спецiального

фонду
заrальноrо

фонду
спецlальноrо

фонду

1 2 3 4 5 о 7 8 1о 11 12

усього

код
ЕкономiчноТ
mасифiкацГa

видаткlв
бюджеry / код
КласифiкацП'

кредиryвання
бюджеry

Найменування
Затверджено з
урахуванням

змiн

KacoBl видаткиl
надання
кредитlв

Дебiторська
заборгованiсть
на 0,1.01.2021

Дебiторська
заборгованiGть
на 01.01. 2022

Очiкувана
дебiторська

заборгованiсть
на 01.01. 2023

Прхчини виникнення
заборrованостi Вжитi заходи щодо погащення заборtованостi

41 2 5 6 7 9 10

усього

Аркуш б з 7

202l piK (звiт)



4) аналiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицff щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 роцi"

15, пiдсйш й обrрунryФвм аrдЕтIlв сфцlФsф фонд, на 202З piK й на 2024 - 2026 роrи я рахуно( надrолЕнь до сп.ФеьноФ фоllдl 
'нФlз 

рфулыаПвl дрФпуfl, внФiдр{ вrюрrсiння lошiв
спецlФьноФ фоlцу 6,одФту у 202l роц|, й очiхуФнi р.зrльtrи у 2022 роцl.

Голова KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry Сергiй КРАСВСЬКИЙ
(прiзвище та iнiцiали)

Головний бухгалтер BiTa САЛТАН
(прiзвице та iнiцiали)

Аркущ 7 з 7


