
Головне управління Яержзвноїі<з:иачпіс.ь<. 
України у Вінницькії' обійсті 

ЗВІТ ПР т т о 

20 р. 

£N»9 І 

Додаток 1 
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та 
одержу вачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 
страхування (пункт 1 розділу II) 

звіт 
про надходження та використання коштів загального фонду (форма 

за І квартал 2018р. 
№2д, №2м) 

Установа 
Територія 
Організаційно-правова форма господарювання 
Код та наїва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та наша програмної класифікації вида тків та кредитування державного бюджету 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 
Періодичність: квартальна, річна 
Одиниця виміру: грн, коп. 

Управління фізичної культури та спорту Вінницької облдержадміністрації за ЄДРПОУ 4 0 1 5 6 3 2 8 
м. Вінниця, вул Монастирська,47 за КОАТУУ 5 1 0 1 3 6 6 0 0 

Орган державної влади за КОПФГ 4 1 0 

11 Орган з питань молоді та спорту 

1115011 Проведення нмчаїьно-тренувальних іСюріч і тагань і олімпійських види спорту 

Показники 
КЕКВ 
т а а б о 
ККК 

Код 
рядка 

Затверджено на 
звітний рік 

Затверджено на 

звітний період 

(Рік)' 

Залишок на 
початок звітного 

року 

алійшло коштів за 
гний період (рік) 

Касові за звітний 
період (рік) 

Залишок на 
кінець звітного 
періоду (року) 

6 830 367,ші 2 400 ООО.ООІ Видатки та надання кредитів - УСЬОГО 010 1 926 169,26 1 926 169,26 

у тому числі: 
Поточні видатки 

2000 020 6 830 367. ц 1 926 169,26 1 926 169,26 

ІОцла ї а праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 

\Рплата праці 2110 040 

Заробітна плаї а 2111 050 

Ш І 
Ь ; 

•шове забезпечення військовослужбовців 2112 060 

арахуиання на оплату праці 2120 070 
ІВикорисі аини товарі» і послуг і 830 367.00І 220« 080 1 926 169.26 1 926 169.26 
ІПреймети, матеріали, обладнання та інвентар" 2210 090 700 000,00 105 538.54 105 538,54 

\Медикаменти та пере« язувальні матеріали 2220 100 

{Продукти харчування 2230 110 

ІОплата послуг (крім комунальнихТ 2240 120 6130367,00 1820 630,72 1820 630,72 

ІВидатки на відрядження* З і 2250 130 

\fiudamru та заходи спеціального призначення" 2260 140 

ІОплата кот на їьню послуг та енергоносіїв 2270 150 

Оплата теплопостачання 2271 160 

І Оплата водопостачання га водовідведення 2272 170 

Оплата електроенергії 2273 180 

Оплата природного газу 2274 190 

Оплата інших енергоносіїв 2275 200 

Оплата енергосервісу 2276 210 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 
' 'кремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 

ІОбслуї овувавня боргових зобов'язань 2400 250 



І 'вслуговування внутрішніх борг< ювих зооов юань 2410 260 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов язань" 2420 270 

|1 Іоточні трансферти 2600 280 

||Схюсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

{Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2610 

2620 

290 

300 

їїПоточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародник організаціяи 

ІСоціальнс забезпечення 
]\Витата пенсій і допомоги 

і|Стипендії 

2630 310 

2700 320 

2710 330 

2720 340 

'тиі вигнати населенню 2730 350 

ніш поточні видатки 2800 360 

Капітальні вида тки 304)0 370 

ІІІрцдб; ання основної о капіталг 3100 380 

[Придбання обладнання і предметів довгострокі 'ового користування 3110 390 

\Капіта'іьне будівництво (придбання) 3120 400 

[капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420 

\к\тітальнии ремонт 3130 430 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 

|| Капітальний ремонт інших об'єктів" 3132 450 

^Реконструкція та реставрація ' 3140 460 

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 

І Реконструкція та реставрація інших об 'єктів" 3142 480 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 490 

[Створення державних запасів і резервів 3150 500 

[Придбання зе.млі та нематеріальних активів 3160 510 

ІКапітальні трансферт и 3200 520 

[Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

\Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнїїГ 

3210 530 

3220 540 

\Каттапьні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організація.и~ 3230 550 

[аь і трансферти населенню 3240 560 

Внутрішнє кредитування 4100 570 

ІНадання внутрішніх кредитів 4110 580 

Надання кредит ів органам держанного управління інших рівнів 4111 590 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 

Падання інших внутрішніх кредитів 4113 610 

Зовнішнє кредитування 4200 620 

[Надання зовнішніх кредитів 4210 630 

ІРніиі видатки 5000 640 

І ерочподілені видатки 9000 650 
З 

Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. 

Керівник 

Головний бухгалтер 
"квітня 2018 року 

Головне управлінні! Державної казначейської служби 
Укооїни у Вінницькій області 

ЗВІТ ПРИЙНЯТО 
2 0 р . 

№9 

В.Чернявський 
(ініціали, прізвище) 

К.Рябова 
(підпис) (ініціали, прізвище) 



І»е унрії-злінни Державної казначейської служби 
Ук' - - ' <"ишуе ——: 

, Вінницькій області 

ПРИЙНЯТО Додаток 1 
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державною соціального і пенсійного 
страхування (пункт 1 розділу II) 

звіт 
про надходження та використання коштів загального фонду (форма 

за І квартал 2018р. 
№ 2 д , № 2 м ) 

Установа 
Територія 
Органнаційно-ііравова форма господарювання 
Код та наїва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та наша програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та наїва типової відомчої класифікації внда гків та кредитування місцевих бюджетів 
Код т а наша програмної класифікації внда гків т а кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 
прої рамної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків т а 
кредитування для бюджетів місцевого самовряду вання, які не застосовують програмно-цільового методу) 
Періодичність: квартальна, річна 
Одиниця виміру: грн, коп. 

Управління фізичної культури та спорту Вінницької облдержадміністрації за СДРПОУ 4 0 1 5 6 3 2 8 
М.Вінниця, вул.Монаспиірська.47 за КОАТУУ 5 1 0 1 3 6 6 0 0 

Орган державної яіиди за КОПФГ 4 1 0 

11 Орган з питань молоді та спорту 

1115012 Проведення наечаїьно-тренубаїьних іборів і %нагань з неолімпійських вадів спорту 

Показники 
КЕКВ 
та 'або 
ККК 

Код 
рядка 

Затверджено на 1 
звітний рік 1 

Затверджено на 1 
звітний період 

(рік)1 

Залишок на І 
поча ток звітного! 

року 

Надійшло коштів за 
звітний період (рік) 

Касові за звітний 
період (рік) 

Залишок на кінець 1 
звітного періоду 1 

(року) 

1 2 3 4 1 1 « 1 7 8 » 1 
Видатки та надання кредит ів - усього X 010 1 600 000,оо| 400 000,00| 359 977,91 359 977,91 \ 

у тому числі: 
Поточні видатки 

2000 020 1 600 ооо,оо| 
1 і 

359 977,91 359 977,91 \ 
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 -1 - - \ 
Оплата праці 2110 040 - -1 -1 - - -1 

Заробітно плата 2111 050 -і і 
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 

Нарах\'вання на оплату праці 2120 070 -1 -1 •і - - -1 
Використання товарів і послуг 2300 080 1 6011 ооо.оЩ •1 359 977.91 359 977,91 -1 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 300 000,00\ -1 -і 76 514,05 76 514,05 

Медикаменти та персе ячувальні матеріали 2220 100 -1 -1 -1 - - л 
Продукти харчування 2230 110 -1 -1 -і - - -] 
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 1300 000,00\ "І -і 283 463,86 283 463,86 -] 
Видатки на відрядження 2250 130 -1 "І -і - - -] 
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 -1 "І -і - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 -1 "І -і - - -1 

Оплата теплопостачання 2271 160 -1 і • -1 
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 ^ -1 
Оплата електроенергії 2273 180 і і • \ 
Оплата природного газу 2274 190 і • \ 
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 і -1 
Оплата енергосервісу 2276 210 і 

Цослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 -1 -1 - - 1 
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 ^ - \ 
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 і і - \ 

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 4 і і, = 
• І 



1 2 3 
1 4 1 

5 6 7 8 9 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань 2410 260 1 -1 - " " і - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420 270 1 -1 - - -1 -

Поточні трансферти 2600 280 1 ^ і 
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 1 -1 - - -1 -

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 1 -1 - - "І -

Поточні трансферти урядам іноземних держ ав та міжнародним організаціям 2630 310 1 -1 - - "І -

Соціальне забезпечення 2700 320 1 "І - -

Виплата пенсій і допомоги 2710 330 1 -1 - - -1 -

Стипендії 2720 340 1 -1 - - -1 -

Інші виплати населенню 2730 350 1 -1 - - "І -

Інші поточні видатки 2800 360 1 н - - -і -

Капітальні видатки 3000 370 1 -1 - - -1 -

Придбання основного капіталу 3100 380 1 -1 - -1 -

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 1 -1 - - -1 -

Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 1 -1 - - -1 -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 1 -1 • "І -

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420 1 і "І -

Капітальний ремонт 3130 430 І -1 - - "І -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень^ 3131 440 1 -1 "І 
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450 1 і - -

Реконструкція та реставрація 3140 460 1 - - - "І -

Реконструкція житлового фонду (приміщень] 3141 470 і ^ - - -1 -

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480 і ^ • - \ 
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 490 і ^ - - "І 

Створення державних запасів і резервів 3150 500 і -і - - І 
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 і -і - - "І 
Капітальні трансферти 3200 520 І н - - -

Капітальні трансферти підприємствам Установам, організаціям) 3210 530 і - і - - "І -

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 і -і - "І -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 і - і - - -1 -

Капітшьні трансферти населенню 3240 560 і -і - - -1 -

Внутрішнє кредитування 4100 570 і - і - - "І -

Надання внутрішніх кредитів 4110 580 і -і - - "І -

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 і -і - - "І 
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 і -і - - "І -

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 і -і 
Зовнішнє кредитування 4200 620 і * - - -1 -

Надання зовнішніх кредитів 4210 630 і -і /І - І -

Інші видатки 5000 640 1 ХІ 1/ 400 000.00 X XI X X 
Нерозподілені видатки 9000 650 1 / -1 
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. 

Керівник Г 
м / 

С.В.Чернявський 

Головний бухгалтер 
"квітня 2018 року 

Головне управління Державної казіїсічоиської служби 
України у Вінницькій області 

ЗВІТ ПРИЙНЯТО 

Иифлис) 

(чй 
(під шс) 

(ініціали, прізвище) 

А.К.Рябова 
(ініціали, прізвище) 



Головне управління Державної казначейської служби 
України у Вінницькій області 

ЗВП" ПРИЙНЯТО 
.2,0 р. 

Додаток 1 
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками га 
одержувачами бюджеіних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 
страхування (пункт 1 розділ)' II) 

звіт 
про надходження та використання коштів загального фонду (форма 

за І квартал 2018р. 
№2д, №2м) 

Установа 
Територія 
Організаційно-правова форма господарювання 
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не засз'осонують нрограмно-цільоного методу) 
Періодичність: квартальна, річна 
Одиниця виміру: грн, коп. 

Управління фізичної культури та спорту Вінницької облдержадміністрації за ЄДРПОУ 4 0 1 5 6 3 2 8 
М.Вінниця, вул Монастирська,47 за КОАТУУ 5 1 0 1 3 6 6 0 0 

Орган державної влади за КОПФГ 4 1 0 

11 Орган ч питань молоді та спорту 

Підтримка спорту лищих досягнень та організацій. які здійснюють фізкультурно-спорпшту 
діяльність в регіоні 1115062 

| Показники 

КЕКВ 
та/або 
к к к 

Код 
рядка 

Затверджено на 
звітний рік 

Затверджено на 

звітний період (рік)' 

Залишок на 1 
початок звітного 

року 

Надійшло коштів за 1 
звітний період (рік) 

касові за звітний 
період (рік) 

Залишок на 1 
кінець звітного І 
періоду (року) І 

1 2 3 4 5 « 1 7 І 8 9 

Видатки та надання кредитів - усього X 010 3 910 200,0« 50 000,0(3 \ 7 984,47| 7 984,47 і 
у тому числі: 

Поточні видатки 
2000 020 3 910 200,00 ] 7 984,47| 7 984,47 1 

ІОплата праці і нарахування на заробітну штату 2100 030 . -1 
ІОплата праці 2110 040 - •1 -1 - -1 
| Заробітна плата 2111 050 і 
І Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 і 
{Нарахування на оплату праці 2120 070 - •і -1 - -1 
(Використання товарів і послуг 2?00 080 -1 •1 - -1 
1Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - -1 "І - -1 
1Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 100 - -1 "І -

{Продукти харчування 2230 ПО - -1 -1 - -1 

\Otuiama послуг (крім комунальних) 2240 120 - •1 -1 - -1 

]))идатки на відрядження 2250 130 - - -1 "І - 1 

ІВидатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - •і -1 - -1 

ІОплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - -1 "І -

| Оплата теплопостачання 2271 160 

| Оплата водопостачання та водовідведення 2212 170 4 
| Оплата електроенергії 2273 180 

1 Оплата природного газу 2274 190 -1 
| Оплата інших ене£гоносіїв 2275 200 - -

| Оплата онсргосервісу 2276 210 • 

{Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних ^регіональних) програм 2280 220 - -і - -1 
{ Дослідження і розробки, окремі заходи розви тку по реалізації державнкч (регіональних) програм 2281 230 -і 
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 -

[Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 • -і - 4 



р 
ІОб> 

'бслуговування внутрішніх боргових зобов язань 2410 260 

}Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань " 2420 270 

б і трансфер 2600 280 
ІСубсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 
\ГІоточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 
{Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 
ІС'оніальне забезпечення 2700 320 З 910 200^0 50 000,00 7 984,47} 
уЗитата пенсій і допомоги 2710 330 
\СптпеіиїїГ 2720 340 

нші виплати населенню 2730 350 3 910 200.00 7984,47 7 984.47 
ІІнші поточні видатки 2800 360 

Капітальні вида іки 3000 370 
ІПридбаїмя основного капіталу 3100 380 
\Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 
{Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 
ІКапітальнс будівництво (придбання) житла 3121 410 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420 ш аттальпин ремонт 3130 430 
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450 

реконструкція та реставрація 3140 460 

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 

Реконструкція і а реставрація інших об'єктів 3142 480 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 490 
І Створення державних запасів і резервів 3150 500 
{Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 
ІКапітальні трансферти 3200 520 
{Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 

капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 
[Капіпиуіьні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 

І аттальш трансферти населенню 3240 560 
Внутрішні кредитування 4100 570 

ІНадання внутрішніх кредитів 4110 580 
І Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 

Зовнішнє кредитування 4200 620 

ІНадання зовнішніх кредитів" 4210 630 
нші видатки 5000 640 З 

[Нерозподілені видатки 9000 650 
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. 

Керівник 

Головний бухгалтер 
" "квітня 2018 року 

С В. Чернявський 
Головне управління Державної казначейської служби 

України у Вінницькій облає} і 

' ЗВІТ ПРИЙНЯТО 
«20_ 

(ініціали, прізвище) 

А.К.Рябова 
(підпис) (ініціали, прізвище) 


