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5, нфхфня, Аля !,юн.ffffя бфiпроrрrlr:
l l хадхофння р .rюнrння б|.д|.поi про,р.хI у 2020 -2022 рош:

код Найменування
2О22 р

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвumку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюФкеm

розвчmкY
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний

фоtц

у mому ччслi
бюФкеm

розвчmкч

разом
(11+12)

Нааюdw|ш Ь Фйъноrо lОоilф.бюПжейr 9 !з1 бs9 х х 9 4з1 659 10 о25 638 х х l0 02s 638 10 l16 228 х х I0 116 228

усього 9 4з1 65s 9 4з1 65ý 10 025 0з8 10 025 бз8 ,l0 116 228 10116228



2) надходження для виконання бюджетноi програми у 2023 -2024 роках:

6. Витрати за кодами Економiчно'a шасифiкацГl' видаткiв 
' 
Класифiкацii

1) видатки за кодами ЕкономiчноТ ffiасифiкацiI видаткiв бюджеry у ]

кредиryвання бюджеry:
2020 -2022 роках:

код
ЕкономiчноI
иасифiвцii

вщаткiв
бюдеry

Найменування

2020 piK (звiт) 202l pi( (затвермено) 2022 piK (проеп)

иrмьний
фонд

спецiшьний
фонд

у пйу ччФi
бюожеп

розвчmу
разом (З+4)

3аrffьний
фонд

спецiшьний
фонд

у mwу ччфl
бюожеп

розвчпку
разом (7+8) 3аrФьний

фонд
спецiаьffий

фонд

у поuу ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (1 l+l2)

1 2 4 5 6 7 8 9 11 ,l2 ,lз ,l4

224о Оплата послуг (KpiM комунальних) 9 4з1 659 9 431 659 10 025 бз8 10 025 бз8 10 1,| 6 228 10,|16 228
усього s 43t 65з 9 {з1 65s l0 025 бз8 10 025 638 {0 {tб 228 10 ,l lб 228

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредиryвання бюдr(еry у 2020 -2022 роках:

код
l(пасифiпцii
кредитуванпл

бюмету

Найменування

2020 piK (зBiT) 202l piK (затвершено) 2022 piK (прФп}

3агilьний
фонд

спецiшьний
фонд

У ПОму, ччФi
бюdжеп

розвчпryl
разом (З+4)

заrмьний
фонд

спецiФьний
фонд

у mону ччФi
бюожеп

розвчmху
разом (7+8)

aаrffьвий
фонд

спецiмьний
фонд

у пому ччслi
бюOжеm

рфвчmку
разом (' l+,|2)

1 4 9 l0 11 12 13 11
усього

З) видатки за кодами Економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджеry у 202З - 2024 роках:

код
Е8ономiчноi
шасифiкацГl'

видаftiв
бюджеry

Найменування

202З piK (проrкоз) 2024 pi{ (проrноз}

заr&ьний
фонд

спецiФьний
фонд

у пому ччфi
бюахеfi

розвчпку
разом (З+4) загшьний

фонд
спецiальвий

фонд
бюOжеm
розвчmку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6

2240 Оплата послуa (KpiM комунальних) 10 652 з88 10 652 з88 11 185 007 1 1 185 007

усього 10 652 з88 10 652 з88 1 1 185 007 11 185 007

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

код
КласифiкацiI
хредиryвання

бюджеry

Найменування

202З piK (прогноз) 202{ pix (fiроrноз)

заmьний
фонд

спецiilьний
фопд

бюd*еm
розвчfuу

разом (З+4)
заrdьяий

фонд
спецiilьний

фонд

у пому ччспl
бюdжеm

рфвчпку
разом (7+8)

1 2 4 5 9 10
усього

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

м з/п

2020 piK (звiт}

заaшьiий
фонд

спецiшьний
фояд

бюOжеп разом (З+4)
загФьний

фонд
спецiаьний

фонд
бюdжеm разом (7+8)

загФьний
фоiд

спецiФьsхй
фонд

бюahхеm разом (1 1+r2)

1 2 з 4 6 7 8 9 10 14

1 олiмпiйсь{их BlцiB спорту з пiдrотовки до ргiональних
змагань

2 626 2оз 2 626 2оз 2 t88 205 2 i88 205 ,| t89 ,166 1 189 186

2
lроведення навчально_тренувальних зборiв i змаrань з
олiмлiйських видiв спорту з пИrотов{и до вФукраiнських a 770 594 4 770 594 з 58Е 0зб 3 688 036 5 0з0 747 5 0з0 7/r7

з uргакlзаця l проведення репональних змагань з

олiмпiйських видiв слооff 276 941 276 94,! ,| 164 763 1 164 76з 1 078 260 l 078 260

4 збiрних команд облаФi на вфу(раiнських змаrаннях з
олiмпiйських видiв споDтY

1 757 92,| l 757 92l з 084 63{ 3 084 бз4 2 8l8 0з5 2 818 0з5

усього 9 4з1 659 9 4з1 659 ,l0 025 бз8 10 025 бз8 10 1 lб 228 10 l 16 228

код Найменування загальний

фонд

спецiальний
фонд

у mоuу ччслi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm
рфвumку

разом (7+8)

3 4 6

Нйюажеяilя Ь зшьво2о фоildr бюdffir 10 652 зЕ8 х х 10 652 388 11 l85 007 х х 11 185 007

усього {0 652 з88 10 652 388 1 l 185 007 11 185 007

Аркуш 2 з 7

Напрямп використання бюджетних коштiв



2) витрат, за напрямами використання бюджетних коштiв у 2023 -2О24 роках:

Мrп Напрями використання бюметних хоштiв
прогноз)

заrilьний
фонд

спецiмьний
фонд

у пфу ччфi
бюdжеm разом (3+4)

загilьний
фощ

спецiФьffrй
фояд

бюOжеп разом (7+8)

2 з 4 5 6 "7 8 9 10

1

l lроведення навчально _ тренувальних зоорiв з
олiмпiйських видiв спорry з пИготовки до реriональних
змагань

1 252 72о ,l 252 72о 1 з15 з57

2 олiмпiйфких видiв спорту з пiдготовки до всеу(раihських
змаrань

5 297 4зз 5 297 4зз 5 562 з04 5 562 304

з проведення ,i 1з5 545 1 135 545 1 192 э22 1 192 з22

4
IlредФавлення спортивних досяfr ень спортсменами
збiрних комащ облаФi на вфу(раiнських змаганнях з 2 966 690 2 968 690 з 115 024 з ,|15 024

усього 10 652 з88 l0 652 з88 11 l85 007 1,1 185 007

8. Результативнi показники бюдr(етно'a програми:
1) результативнi показники бюдкетноТ програми у 2020 - 2022 роках:

м з/п похазпики Одиниця
BrMipy Мерёло iнформацii

заrФьний Фонд разом (5+6) зашьний фоffд разом (8+9) загмьний фощ разом (,|1+12)

iавчffьно з до змаlааь

спорту з пiдготовки до регiональних змаrань
навчально - трюнувальних зборiв з олiмлiйських

спортивнФмафвих заходiв
план по

87

аидiв спорry 3 пИготовки до регiональних

людино

спортиано-мафвих заходiв ,1з 70l 13 701 1з 701 'lз 7 7

з олiмпiйських видiв спорту 3

навчально-
Розрахуно( 159,71 159, ,|6,|,,

161

вщiа спорту з пйготовки до реriональних
з

Розрахуно{
1

змагань 3 3

Форту з пИaотовки до вфукраiнських змагань
навчально_тренувальffих зборis э олiмпiйських

спортивно-масових заходiв
ллан по

181

видiв спорту з пiдготовки до вфукраi:нсь(их спортивнФмафвих заходiв
план по

,|6 
3,| ,lб з12,00 ,lб

з олiмпiйських видiв Форry з
навчально_

Розрахунох

олiмпiйських видlв спорту з пiдrотовки до вфукраiЪських Розрахунох 1з1 1з1,

Завдання змаЕнь 3

КiлькiФь регiональних змаrань з олiмпiйських вщiв спорту спортивно-масOвих заходiв
по

121

КiлькiФь лодино-днiв учаФi у р€fiональних змаrанхях з
олiмпiйських видiв споргу спортивно_мафвих заходiв

план п0
з з 10 10 s

витрати на один
Розрахунох 79, 79,,1 108, l08, 1,10,21 11о,21

у Розрахунох ,|1
1 1

учаФь у Розрахунок 1 1

Ар(уш З з 7

з

rпiмпiйсь(их Амлiя.ппптч

2020 niK h. но)
спецlмьний спецlilьнии

Завдання 1

,|38,0(
100,0( з22,0( э22,о(



на

спортиано-мафвих заходiв ,|

у вФукраilнських змаrаннях з олiмпiЙських видiв Фортивно_мафвих заходiв
1 ,|

|*onoui*i"

календарний план по кФкс

на вiдповiдний oik
...I *,l 725 845 845

|**-
спортивно_масових заходiв

на вiдповiдний piK
,*| ,,.I 205

одного
збiрних команд облаФi у sсеукраlнських Розрахунок з з 144, з з,i6,81 з з16,Е1 2

чоловjкiв Розрахунок з 1аа.76| з 144.76| з 3,|6,81 з з16,81 2 602,06 2
з

ро(у
Miclл у вфу{раТнських змаганнях з олiмпiйських lнформацiйна довiдка 97,|

lнформацiйна довiдка 22о| 220| 240 24о 670
lнформацiйна довiдка 50l 50l 60 з01 30,|

у всеукраТнських змаганнях з олiмпiйсьмх видiв Розрахунок , оr,оо| ,*,*| 1 11 ,11 111"| 1 з2з,67 з2з,67

Розрахунок 1 07,84| 1 07,84J 109,09 109,09 279,17 279,17
Розрахунок ,l08,70 

| 1 о8,70 l 120,00 ,|20.0(
501,67 501,6,j

2) результативнi показники бюджетно'a програми у 2023 - 2О24 роках:

м 3/п ['lоЁзники Одинищ
вимiру Длерело iнформацiТ

заrffьний фонд разом (5+6} заrilьний фонд разом (8+9)

затрат

навчально - тренувальних зборiв 3 олiмпiйських план по

спорту з пЦготовки до регiональних змагань заходiв

з
видiв спорту з пiдrотовки до реriональних заходlв 7 7 7

людино_день навчально_
зборiв з олiмпiйських sидiв спорту з Розрахунок 169, 17Е,26

Динамiка кiлькостi навчапьнФтренувальнихзборiв з
олiмпiйсь(их видiв спорту з пiдготовки до регiоffальних
змагань порjвняно з минyпим ооком

Розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00

навчально_тренувальних зборiв з олiмпiйських
заходlв 18,|спорту 3 пiдrcтовки до вФукраiнських змагань 1Е1

план по
видiв спорту з пiдrотовки до всеукраIнських заходlв 22 22 22

Ро3рахунох

линамi{а кiль{оФi навчально-тренувальних зборiв з
олiмпiйських видiв спорту з пИrотовки до вфу(раТнських Розрахунок 100,00 100,00 ,|00,00 ,|00,00

,i

Аркуш 4 з 7

Завдання 4 lпDедGтавленфя

|кlлькlФь всеухраIнських змаtань з олiмпiйфких видiв
|спорту, в яшх беруrь учаqь спортфени збiрних (оманд
lоблаffi

,*|.,*| l3: ,..I

*,I *,l*.| 9з(

спортивно_масових заходiв

|Янох

,,I ,'.|..,| эOс .',I

|жiнох

2 4 l ,l(l

*| 4€ 4(

, .rr|

,|69,77

з

,u, 
I

181

,r rоr|

,,r.urI 238,5{ 250,5:



Завдання З

laTpaT

КiлькiФь реriонфьних змаtань з олiмпiйф{их видiв спорту
Календарний план по КфКС
спортивно-масових заходiв

КiлькiФь людиио-днiв учаФi у ргiональних змаlаннях з
олiмпiйфких видiв спорту спортивно_маФвих aаходiв 9 784 9 784

у Розрахунок ,l

Динамiка кiлькоФi спортсменiв, яfi посiли лризовi Micr{я у
вказаних змаганffях. пооiвняно з минчлим ооком

Розрахунок 100,00 100,00

Динамiка кiлькоФi спортсменiв, яfi беруть учаffь у Розрахунок ,|00,00
100,00

Завдання 4 Предстамення спортивнихдосяaнонь Gпортсменами aб на з

к|лькlФь всеукраIнських змаrань з олiмпiЙських видiв
спорry, в яких беруrь учаФь спортсмени збiрних команд
облаФi,

144

Кiлькifrь спортсменiв збiрних команд облаФi, якi беруть
учаФь у вфунраiнських змага!нях з олiмпiйських видiв
спорту, з нихi

Календарний план по КФКС
спортивно-мафвих заходiв
на вiдповiдниЙ piк

1 08з 1 08з 1 083

чоловlкlв
календарний план по кФкс
спортивно-мафвих заходiв
на вiлповiлний oik

845 845

жно{
калеlцарнии план по кФкс
фортивно-мафвих заходiв 2з8

спортсмена збiрних {оманд облаФi у всеу(раiнсь{их
змаганнях з олiмпiйських видiв спошч. з них:

Розрахунок 2 7з9,зб 2 816,29

чоловiкiв Розрахунок 27з9,зб 2 739,зб 2 876,29 2 876,2€
жiнок Розрахунок 2 7з9,зб 2 7з9,зб 2 876,29 2 876,29
якостi
к|льк|Фь спортсменiв реriону, якi протягом року посiли
призовi мiсI]я у вфукраiнських змаfаннях з олiмпiЙсь{их lнформацiйна довiдка 971

янок з01 301 з01 301

Розрахуно{ ,|00,00 100,00 100,00

чоловiкiв Розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00
кнок Розрахунок 1 00,00 100,00 100,00 100,00

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi:

Налрями використання бюджевих коштiв

2020 р 2021 piK 2022 pi{ проеп) 202t piK прогноз) 2024 pix

заrеьнrй фонд
Gфцiffьфий

фонд
заrмьний фоЕд

Фапична
ffаявнiсть на

30.09.202{

спсцiФьний
фонд

заrшьний фокд
споцimьний

фощ
заaеьнrй фоflд

спецiФьний
фоffд

3алФьний фонд
спецiальний

фонд
2 1 5 6 7 9 t0 ,ll 12

в т,ч, оплата працi щатних одиниць за загальним фондом, що
Bpaxoвaнi та(ож Y ФецiальномY фондi

х х х х х х

1 0. Чисельхiсть зайнятих у бюджетних установах:

м з/п Катеrорii працiвникiв
Iaх 2024 pix

спецiФьний фонд спецiшьний фонд загffьнrй
фонд

спецiФьний
фонд

3а@ыхй
фонд

спсцiФьsий
фонд

за@ьний
фовд

спецimьний
фоffд

затверджено Фапично
зайнятi затвердево фапично затвер|цено фапично

зайнятi
затвердхено фапично

3 1 5 6 8 9 10 1з 11 1G

з них шатн| одиницl за загальним фондом, х х х х х х х

Архуш 5 з 7

*|*|

,,uo|

lro,oo| rzr,Bo| ,l21,8(

lоо,оо| roo,oo|

lоо,оо| roo,oo|

mортивно_мафвих заходiв
на вiлповiпний nir

,*|,*| 14l

, *.|

*,|*,|
*,I *,|,,,|

, ,,r,.u| , uru,rr|

,,I ,,|'',|
670| 670| 670| 67с

|Динамiка хiлькоФi спортсменiв perioнy, якi посiли призовi

|мiс1,1я у вфукраТнських змаганнях з олiмпiйсьхих видiв

|спор]у, 
порlвняно з минулим роком,3 них:

,**|

Iооrноз)

2о22 iK

усьоaо штатних одиниць



М з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ проrрами

Коли та яким документом
затверд)i{ена 3агшьний

фош
спецlФьниi

фонл разом (4+5)
яrмьнхй

фонд
Gпец|йьffrй

бонл разом (7+8) загФьний
фонд

спецlФьнии
Фонд разом (l0+,|l)

6 7 8 9 10 11 12

1

ПроФама розвитку фiзичноi культури та
спорту у Вiнницькiй мiськiй об'€днанiй
територiальнiй rромадi на 2018_2020 роки

Рiшення Micbкo-I ради вlд 24.1 1 _2Оl7р.
Nl950. зi змiнами 9 431 659 9 4з1 659

2
Програма розвитку фiзично-l культури та
спорту у Вiнницькiй мiськiй терrторiальнiй
громадi на 2021_2023 ро{и

Рiшення мiФкоi рци вiд ЗO.r0.2020 Nr
2464, зi rмiнами

,i0 025 бз8 10 025 бз8 10 116228 ,| 0 ,| 10 228

9 4з,l 659 9 4з1 659 10 025 638 ,l0 025 бз8 10 1 16 228 10 116 228

,l1. Мiсцевi/регiональнi проrрами, якi виконуються в межах бюметноТ проrрами:
1 ) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2О20 _ 2022 роках:

2) м|сцевi/регiональнi програми, якi виконуються в Melcax бюдt<етноi програми у 2023 - 2024 роках:

l2.Об'епх,якiвиконуютьсявмежахбюдх(етноТпрограмизарахуноккоштiвбюдх(етурозвитку у 202О _2024роках:

Найменуванпя обЪпа вИповiдко до проепно_
кошторисноI дохумеfrацil.

Строк
реФiзацi
Т о6'екry

(piK
початку i
заверще

ння)

загшьна
вартiсъ
об'сffiу

2020 pix (звiт} 202l piK (затвермено) 2022 piK (проеп) 2023 piK (проrноз} 2024 piK (про.ноз)

СпецiФьний
фонд (6юдет

розвпху)

PiBeHb
будiвельно'a
roтoBBocTi
о6'епа на

fiнець
бюдхGтноrо
перiоду, %

Спецiаьний
фоffд (бюжет

розв&тку}

PiBeHb
будiвельноi
rотовностi
об'aпа на

кiнець
бюшетного
перiоду, %

Спецiфьний
фонд (6юмет

розвитry)

PiBeHb
будiвельноТ
rотовiостi
об'€па на

хiнеqь
бюджетноrо
перiоду, %

СпецiФьний
фонд (бюмет

розвитку}

PiBeHb
будiвельноТ
lотовffостi
о6'сýа на

кiнець
бюдетноrо
перiоду, %

Спецiffьний
фонд (6юмет

розвпку}

PiBeHb
будiвел bHo'i
готовностi
об'епа на

кiнеqь
бюметяого
перiоду, %

4 6 1 о 1о 12 ,lз

14. Бюдкетнi зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованiсть мiсцевоrо бюджеry у 2020 роцi:

код
ЕкономiчноТ
шасифitацii

видатхiв
бюджету / код
l(ласиФirацja
кредитуванпi

бюшету

Найменуваннл
Затверд*е{о з
урахумнням

змiп

}GcoBi
видатки/
надання
кредитiв

Кредиторсьп
заборrованifiь

на початок
минулоrо

бюмепоrо
перiоду

Кредиторсьй
3аборгованiсть

на хiнець
минулоrо

бюшетноaо
перiоду

змiна
(редиторськоТ
заборrоваsостi

(6-5l

Поrашеsо хредиторсьху
3аборrовапiсть за рахунок хоштiв

Бюдетнi
зобов'язання (4+6)

заrФьноrо
фонду

спецiФьffого
фонду

1 2 з 4 5 6 7 8 10
усього

М з/п Найменування мiсцевоi7
регiональноi програми

Коли та яким документом
затвердкена

2023 2021
загмьний спецiальний

разом (4+5)
заrФьнии

бонл
спецiмьниЙ

фонд разом (7+Е)

2 4 5 6 7 8

1

Проrрама розвитку фiзичноi культури та
спорry у Вiхниllь{iй мiськiй територiальнiй
rромадi на2021-202З ро{и

Рiшення мiськоi радп вiд 30.10.2020 Nc
2464, зi змiнами 10 652 з88 ,l0 652 з88 l1 1Е5 007 11 185 007

усього 10 652 зЕ8 10 652 388 ] l 185 007 ,|1 185 007

Аркуш б з 7

1 5 а 11



2) кредиторська заборгованiсть мiсцевоrо бюдi(ету у 2021 - 2022 роках:

код
ЕкоиомiчноI
шасифa(ацi'i

виtrтхiв
бюдеry / ход
Класифi{ацii
хродиryвання

бюшеry

Найменування

202,| piк 2022 рiR

Фтверджеаi
призначення

кредлорсьЕ
заборrоваtifrь

па початох
поточноrо

бюмФноrо
перiоду

ллануеъс, попспи
{родmорську 9аборгованiвь за

рахуяох кощтiв очiкувааrЙ
обсяr Bffi

поточtвх
зобов'язань (3{}

rраничний обсяr

момива
кредиторськ

заборrованifrь
на почато(
плановоrо

бюшетноrо
перiоду (4j_6}

плану€тьс, поrасити
кредхторсьry заборrованiсть за

рахунок хоштiв очiхуванхЙ
обсяr взяпя

поточних
зобов'яянь (8.9)

заrffьпоrо
фонду

спецaцьного
фонду

яrilьного
фощу

спецiФьноrо
фонду

1 2 з 4 6 7 11 12
усього

код
Ековомiчаоi
шасифiкаqia

видаткiв
бюдеry / код
l(ласифiхацil
кредитування

бюдr@ry

Найменування
Зfrверд*ено з
урахуванням

змit

Kacoвi видатки/
надаffня
кредитiв

ДобiторGьш
заборrоваffiсть
па 01,0l. 2020

Дебiторська
заборfованiсть
на 01.01.2021

Очiхувана
дебiторська

заборrованiсть
на 01.0l. 2022

Причики виникнення заборгованостi Вжитi заходи lцодо поrашеffня заборrовапоФi

1 2 5 6 7 9 10
усього

3) дебiторська заборгованiсть у 2020 _ 202l роках:

4) аналiз упрашiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицii Ulодо упорядкувення бюджетних зобов'язань у 202l роцi.

Засryпник голови KoMiтeтy по фiзичнiй
кульryрi i спорry Роман сЕМЧУк

(прiзвище та iнiцiали)

Головний бухгалтер BiTa сАлтАН
(прiзвище та iнiцiали)

Аркуц 7 з 7


