
БЮджЕтнИЙ ЗАпИт НА 2023 -2025 РокИ iндивiдуальний, Форма 2о2з-2

1. KoMITET по оlзичнtй кульryрl lспорту вlнницькоi MlcbKoi вяди 11
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюдхету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Укра]ни
17.07.2015 року Ne 64В
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N
336)

2598з707
(код Типово] вiдомчоI шасифiкачiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

111 2598з707
(код за еДРПОУ)

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

3.

(код ТиповоТ вИомчоТ шасифiкацii видаткiв та
{редиryвання мiсцевого бюджеry та номер в
системi rоловного розпорядника кошiв мiсцевого
бюджеry)

1117325
(кодПрtrрпrclmшфffiцr

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

7з25 044з Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноi кульryри i спорry
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною шасифiкацiею видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджеry)

02536000000
(код Типовоi fr роrрамноi
масифiкацiТ видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджеry)

(код ФункцiональноI
шасифiкацii видаткiв та
кредитування бюджеry)

(код бюджеry)

4. МетатазавданнябюдкетноТпрограми на 2023-2025 роки
1 ) мета бюджетноi програми, строки iT реалiзацii

Забезпечення розвumку о6'екmiв 2алузi "Фiзччна кульmура i спорm"

2) !авд!ffня бюрreтяоt проrDlми
Забезпе*нNя р*онdрукцlо6'спiв

З) пiдрави р.ФiФцi 6!одФтноi проrрам,

1. Бьёжёпнuа хоё.rc yxpaiiu.
2. Э.юн ykpr:lнo 'про nep6.Hua бюd*еа ю .lФlо.lфgП рп'
З. Piuж Вiмчць|d,fuфl раdч "Лро бюёхёп Вhфцыоi мiфlоi пёрuпорЬффl .ро@Oо @ Ba@laaua рfu"
1,ltамз rriеЬйёрф. фiяфЪ Украilfu вй 2&Ф.Юll р 

'ФаЗб 
"Лро dвхi аuftнпя 

'апроваёхёнв 
про.р.uнфцlльовоео remф сйdанм йа вuюювм l1сц..g, бфахфь" tз звiвауч

'tфмз 
lrrлrферсm.' фriвrcа yxpaiHu ва 27.О7,Ю11 |Ф c4i "Про 9fuерfu(фм Лрлхliфо пёрелiху рвуъmпщвц лмзнUrd. бюOжеmнuх про2рам ём н'cцавч, бюаreпь ý вчOапмвu, цо яоryйь

зdfttсяюo.muФзуслмlсqфц бюа4епlв\ зl 9r u,
В. Нмз МhП.пёрслФ фlвrcl. У,раtФ Bl0 20,ф.2017р. М lB "Про зап.ёрOхф ффвй ар@ран @счфiфli вUЬпхЬ m хреdшryФм нl.цевй бюааёпlв', n змiвёмч
z Лро.р.ш фrом/ч@ iсоцi*юёо роз.urпку BiцiullbфiicbRri пФuiарЬлья.rizрофач м вlФlо.|ф]Uа рп

5, ftлФп@фм для вrюнавв бюдrФrноi профамr|
l ) вадФдl{ёння для вяховнш бюд@rпоi проrрами у 2021 {023 poMI:

код Найменування

2о21 2о22 2023 р

загальнии
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвumку
разом (3+4)

загальнии
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm

рввumку

разом
(1 1+12)

1 2 4 5 6 7 8 9 {п 11 12 13 14
Наlхоdженш iз зuмьноZо фоlli| бюlrжепу х х х х х х
Власнi наdхоlwнш бюdжепнlв усмпов
(рlrз|uцпu за вtldыц паiхоdжець)

х х х
I il цli laaalxooжellм спецiщьtоzо фоиi),
(р.rзlluсаmч за вuае|ul наdхо.rжепь)

х -] 132 0I9 3 432 019 з 432 о19 х 219 48э 219 183 219 48з х 2 132 474 2 1з2 474 2 132 474

602400
Кощи, цо передаються iз загального

фонду бюджеry до бюджеry розвитку
(спецiального фонду)

з 4з2 019 з 432 019 з 4з2 019 219 4вз 21 9 48з 219 483 2 132 474 2 1з2 47А 2 1з2 474

Поверненш креdilmiв io бй)жепц х х х
усього з 4з2 019 з 4з2 019 з 4з2 0,19 219 483 2,19 48з 21 9 4вз 2 132 474 2 1з2 474 2 1з2 474

Аркуш 1 з 6

спецiальни
й фонд



надходження для виконання бюджетноl програми у 2024 -2025 роках:

6. Витрати за кодами Економiчноi класифiкацiТ видаткiв / Класифiкац[t'кредиryвання бюджеry:
1 ) видатки за кодами ЕкономiчноI класифiкац[j видаткiв бюджеry у 2021 -2023 роках:

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацГl. кредиryвання бюджеry у 202,| -2023 роках:

3) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГa видаткiв бюджеry у 2О24 - 2025 роках:

4) надання кредитiв за кодами Класифiкацrj кредиryвання бюдкеry у 2О24 -2О25 poKaxi

2О24 р 2025 р

Код Найменування загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюO>кеm

розвumку
разом (з+4)

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 4 6 7 8 9 ,l0

Н@lхоафеlм iз wЙbqozo фопlу бюdжепу х х х х
Bqacui l!аdхa,dжеlll8 бюdжепtauх ycmalloB
(1лозплсшtt за влlыil наlхоdжень)

х х
Iquti паdхоiженлц сflецiмьноzо фонlу х х
Поверненlв хреlilmiв lo бю.rжеhу х х

усього

код
Економiчнот
шасифiкацГa

видаткiв
бюджеry

Найменування

2021 piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеп)

заrilьний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (З+4)
загальний

фонд
спецiilьний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвumху
разом (7+8)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжёm

розвчmку
разоil (,|1+12)

1 2 з 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

3142 Реконfrрукцiя та реfrаврацiя iнших об'еfriв 3 4з2 019 3 432 019 3 432 019 219 4аз 219 4аз 219 48з 2 1з2 474 2 132 474 2 1з2 474
усього з 4з2 019 3 4з2 019 з 4з2 0l9 219 48з 2,19 48з 219 48з 2 1з2 474 2 132 474 2 132 474

2021 piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеп)код
КласифiкацiI

кредиryвання
бюджеry

Найменування заrальний
фонд

спецiальняй
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвumку
разом (З+4)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розаumху
разом (1,1+12)

1 3 4 5 6 7 8 9 ,l0 11 12 ,1з 14

усього

2024 piK (проrноз) 2025 piK (проmоз)код
ЕкономiчноТ
масифiкацП

видаткiв
бюджеry

Наймеflування загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (3+4)
заrальний

фонд
спецiilьний

фонд

у mому ччыi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3142 Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'епiв

усього

2024 piK (прогноз) 2025 piK (проrноз)код
КласифiкацiI
кредиryвання

бюджеry

Найменування загilьний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmку
разом (З+4}

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 4 5 6 7 10

усього

Аркуш 2 з 6



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштiв:
1 ) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2О21 -2О23 po(axi

м з,lп Напрями використання бюджетних кощтiв

202' piк (звiт) 2022 piK (затверджено)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччслi
бюdжеm

Dозвчmкч
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюd*еm
оозвчmw

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiilьний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (,!1t12)

1 3 4 6 7 8 9 10 1,1 12 lJ 14
1 Забезпечення реконФрукцii об'епiв з 432 019 3 432 0l9 3 432 019 219 48з 2,19 48з 219 4аз 2 132 4т4 2 132 474 2 132 474

усього з 4з2 019 з 432 019 3 432 019 219 483 2,19 48з 219 483 2 1з2 474 2 132 474 2 1з2 474

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

8. Результативнi показники бюджетноТ програми :

1 ) результативнi показники бюджетноi програми у 2О21 - 2023 роках:

м з/п Напрями використання бюджетних кошiв
2О24 р|к 2025 piK (прог8оз)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розsчmкч
разом (3+4)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmкч
разоil (7+8)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,10

усього

м з/п показники Одиниця
вимiру Мерело iнформацia

2021 piK (звiт)

загальний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6) загальний фовд
спецiilьний

фонд разом (8+9) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (,l1+12)

1 2 4 6 7 8 9 ,10
11 12 1з

Завдання ]

1 Обсяг видапiв на реконfrрукЦю об'епiв грн.

Рiшення Вiнницькоl мiськоI
ради "Про бюджет
Вiнницькоi мiськоi

територiальноi rромади на
вiдповiдний piK", звiт,

розрахунок

з 18з 169 3 183 169 219 48з 219 48з 2 132 474 2 132 474

2 Обсяt видаткiв на проепнi роботи для реконФрукцii
об'екry грн,

Рiшення Вiнниl{ькоi Micbкoi
ради "Про бюджет
ВiнницькоI MicbKoi

територiально'i громади на
вiдповiдний piK". звiт,

розрахунок

248 85с 248 850

Обсяг реконfr рукцii об'епiв кв, м.
Проеffiо-кошорисна

докумеfrацiя
421,1в 421,16 1 19,з0 119,30 119,30

продукry

1 Кiлькim об'еfriв, якi плануетьm реконсФуювmи од.

Рiшення Вiнницькоi мiськоI
ради "Про бюджет
Вiнницькоi мiськоI

територiальноi громади на
вiдповiдний piK", звiт,

розрахунок

2 2 ,1

1 1 1

2 Кiлькifrь проепiв для реконfrрукцii об'епу од. Договiр на виконання робiт 1 1

на р€конfrрукЦю одного об'епа 1 591 1 591 1
1

2 Середнi витраil на ,1 кв,м, реконfrрукцiI об'епа, грн. Розрахунок 7 558 7 558 1 840 1 84с 17 875 17 875
3

Середнi витрати на розробку одного проекry для
реконfrрукцii об'еrry грн, Розрахунок 248 850 248 85о

1
Динамiка кiлькостi об'епiв реконструкцii порiвняно з
попереднiм роком,

вiдс, Розрахунок 200,0 200,0 50,0 50,0 100,0 1

2 PiBeHb готовноfri об'епiв реконfrрукцii на початок року вiдс. Розрахунок 60,9 60,9 58,2 61,0 61,0
PiBeHb готовнойi об'еfiiв реконfiрукцii на кiнець року вiдс. Розрахунок 89,5 89,5 61,0 61,0 100,0 100,0

4 PiBeHb готовностi проеýноТ документацiI для
реконfrрукцii об'оfrу вiдс, Розрахунок 10о,о 10о,0

Аркуш 3 з 6

2

грн. Розрахчнок 219 48з,0(



2) результативнi показники бюджетноI програми у 2О24 - 2О25 роках:.

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

м з/п показники Одиниця
вимiру Мерело iнформацri

2024 piK (проrноз)

загальний фонд
спецiilьний

фонд разом (5+6) загальний фонд
спецiальний

фонд разом (8+9)

1 2 4 5 6 7 8 9 ,10

Напрями використання бюджетних кощтiв
2021 piK (звiт) 2023 piK проеп) 2024 piK (прогноз) 2025 piK прогноз)

заrальний фонд
спецiальний

фонд
загальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецiальний

фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

усього
в т-ч. оплата працi шатних одиниць за загальним фондом,
цо BpaxoBaHi також у спецiальному фондi

х х х х х

N9 з/п КатегорГi працiвникiв

2О21 р 2о22 о 2025 piK

фонд загальний фонд спецiальний фонд загальний
фонд

спецiilьний
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фонд

заrальний
фонд

спецimьний
фондзатверджено фапично

зайнятi
затверджено фапично

зайнятi
завермено фапично

зайнятi затверджено фапично
зайнятa

1 2 3 4 5 6 8 9 10 ,ll 12 13 14 15 16
Усього штатних одихиць
з них шатнi одиницi за загальним фондом,
що Bpaxoвaнi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

,l ,l. Мiсцевi/регiональнi програми! якi виконуються в межах бюджетноi програми:
't ) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програмпу 2021 - 2023 роках:

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

Ns з/п
Найменування мiсцево'i7
регiональноi програми

Коли та яким документом
затвердкена

2021 piK (звiт) 202З piK (проеп)
заrальний

фонд
спецiальний

фонд разом (4+5)
заrальний

фонд
спецiальний

фонд разом (7+8)
загальний

фонд
спецiшьний

фонд разом (10+l1)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

1

Програма економiчного i соцiального
розвитку ВiнницькоТ MicbKoi територiальноi
громади на 202,1 piк

Рiшення ВiнничькоТ мiськоi ради вИ
24,12.2020 tф51

з 432 019 з 4з2 01s

Г]рограма економiчного i соцiального
розвитку Вiнницькоi MicbKoi теириторiальноi
громади на 2022 piк

Рiшення Вiнничькоi Micbкo-l ради вiд
24-122021N97o5 219 483 21 9 48з

Програма економiчного i соЦального
розвитку Вiнницькоl мlськоi територiальноI
громади на 2023 piK

Рiшення Вiнницько-l Micbкoi ради 2 1з2 474 2 1з2 474

усього 3 4з2 01s з 432 01s 219 483 219 483 2 132 474 2 1з2 474

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
реriональноi програми

Коли та яким документом
затверджена

2024 piK (прогноз

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом (4+5)

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом (7+8)

1 2 з 4 5 6 7 8 о

Аркуш 4 з 6



1 2. Об'скги, якi виконуються в межах бюджетноi програми за рахунок коштiв бюджеry розвитку у 2О21 - 2025 роках:

Найменування об'€па вiдповiдно до проепно_
кощторисноТ документацГj

Строк

заrальна
BapTicтb
о6'скry

2021 piK (звiт} 2022 piK (затверджено) 2023 piK (проеп) 2024 piK (проrsоз} 2025 piK (проrноз)

Спецiальний
фонд

(бюдкет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
lотовностi
о6'€па на

кiнець
бюметноfо

перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

PiBeHb
будiв€льноТ
готовностi
об'ска на

кiнець
бюметного
перiоду, О/о

Спецiшьний
фонд

(6юджет
розвипу)

PiBeHb
будiв€льноI
готовностi
о6'епа на

кiн€ць
бюм€тного
перiоду,'/.

Спецiальний
фонд

(бюджет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноi
rотовностi
об'спа на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юдкет
розвитку)

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
об'епа на

кiнець
бюметного
перiоду, %

Т о6'€кry
(piK

початку i
заверще

ння)

1 2 3 4 7 8 о 10 lI 12 13
1,117325 Будiвництво споруд, установ та зашадiв

фiзичноТ культури i спортч 3 432 019 219 48з 2 132 474

Реконсmрукцiя часmuнч буОiвлi коmельнi по
вул.Кыецька,g4а аля облаdнання прuмiцення
спорmчвноi щколч з наO6уdовою в м.Вiннчцi

2о17-
2023

7 912 187 2 2з8 258 79,8 219 48з 61,0 2 1з2 474 100,0

Реконсmрукцiя ыiHey з наdбуОовою "МДЮСШ N92'
по узвозу Бузькому,З3 в м, Вiннчtlя

2019-
2о21

5 з58 69, 9iц 911 100,0

Реконсmрукцiя нежчmлово2о прчмiщення, цlо
розmащфане за аdресою: м. Вiннч.|я, вул. А.
ПервозваннФо, 1, лimера вЕх, dля розмiщення

вiddiлень з воOнuх вчОiв спорmу зашаdу KMicbкa
dumячо-юнаuьха спооmчв на школа Ng2D

2021 248 85о 100,0

усього 3 432 0,19 219 48з 2 132 474

14. Бюджетнi зобов'язання у 2021 - 202З роках:
1 ) кредиторська заборrованiсть мiсцевого бюджету у 2021 роцi

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджету у 2022 - 2О23 poKaxi

код
Економiчноi
иасифiкацГi

видаткiв
бюджеry / код
Класифiкацi

кредиryвання
бюджеry

Найменування
Затверджено з
урахуаанням

змiн

KacoBi
видатки'
надання
кредитiв

Крёдшорська
заборIованiсть

ка початок
минулого

бюджетного
перiоду

Кредшорська
заборгованlсть

на кiнець
минулоrо

бюметного
перiоду

3MiHa
хредиторськоТ
заборгованостi

{6-5)

Поrашено кредиторську
заборrованiсть за рахунок коштiв

Бюджетнi
зобов'язання (4+6)

заrального
фонду

спецiального
фонду

1 2 з 4 5 6 7 8 10

усього

код
Економiчноi
шасифiкацii

видаткiв
бюджеry 

' 
код

Класифiкацta
кредиryвання

бюджеry

Найменування

2О22 рlк 2023 piK

затвердкенi
лризначення

кредиторська
заборгованaсть

на початок
поточноrо

бюджетноrо
перiоду

плануеться погасити
кредиторську заборrованiсъ за

рахунок кощiв
очlкуваний

обсяr взяm
поточних

зобов'язань (3_

5}

граничний обсяr

моюива
кредиторська

заборrованiсть
на початок
шанового

бюдi(етного
перiоду (4-5-6}

планусться погасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коштiв
очiкуваний

обсяг взяm
поточних

зобов'язань (8-

9)
загального

фонду
спецiального

фонду
заrального

фонду
Gпецiilьного

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

усього

Аркуш 5 з 6



код
Економiчнот
шасифiкацП'

видаткiв
бюджеry / код
КласифiкацГi
кредиryвання

бюджеry

Найменування
3атверджено з
урахуванням

змiн

KacoBi видатки/
надання
кредитiа

Дебiторська
заборгованiсть
на 01.01.2021

Дебiторська
заборговавiсть
на 01.01.2022

Очiкувана
дебiторська

заборгованiсть
на 01.01,2023

Причини виникнення
заборгованостi Вжштi заходи щодо погащення заборгованостi

1 2 4 5 6 7 9 10

усього

З) дебiторська заборгованiсть у 2021 -2022 роках:.

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

спёц|ФьноФ .lьнду б,од{еry у 202l роцl, п очlryцнl реэультfl у 2022 роФ.

частинп фдlшl (ФФьff| по вул.rФецЁ6,9ilа для оaйадвiш nprнiцloнB спортивнот шФ, з н5дбудо.ою в M.BlHHxt ос*но (оm в cyii22 25а,lа rрн.

На 202З piк заплановано заверщення реконструкцГj частини по для обладнання примiщенкя спортивноi школи з надбудовою в м.Вiнницi, на цlо заплановано 21З2474,00 грн.

Голова KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry крАевськиЙ
(прiзвище та

Головний бухгалтер BiTa САЛТАН
(прiзвище та iнiцiали)(п

Аркуш б з 6


