
1. 1 1 00000
(код Проrрамно-t шасифiкаLliI

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

2. ,1 
1 10000

(код ПрограмноТ шасифiкацГi
видаткiв та кредиryвання

мiсцевоrо бюджеry)

3атверджено
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украjни

26.08,2014 N9 836

"(у редакцiТ наказу MiHicтepcTвa фiнансiв УкраТни

вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)"

3BiT

про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2021 piK

по Ф|зичнlЙ культурl lспорту в|н MlcbKoi 259837о7
(код за еДРПОУ)

KoM|TET по ФlзичнlЙ ку lспорту вlнни MlcbKoi 25983707
вИповiдального виковавця) (код за еДРПОУ)

025360000001115011 501 1 08,10 Пооведення навчально-тренчвальних зборiв i змагань з олiмпiйських видiв спорry
(найменування бюджетноТ лрограми згiдно з Типовою програмною шасифiкацiaю видаткiв та кредитування мiсчевоrо

бюджеry)
(код ТиповоТ програмноТ

иасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункчiональвоI
шасифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджеry)

(код бюджету)
(код ПрограмноI mасифiкацГi

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

4. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

5. Мета бюджетноТ програми

Ns з/п Цiль державноj полiтики

1

збереження передових позицiй успiшноi участi вiнницьких спортсменiв l у змаганнях рiзного рiвня та удосконалити систему пiдготовки спортсменiв для гiдноТ учаСтi в обласних,

дцу у молодi та пiдвищенню авторитеry Micтa у всеукраIнському та cBiToBoMy спортивному pyci 3 олiмпiйськихвсеукраТнських та мiжнародних змаганнях, що сприятиме укрiпленню патрiотичного

видiв

3абезпечення розвитку олiмпiйських видiв спорry

6. 3авдання бюджетно[ програми

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

Ns з/п

1

3авдання

наЕяально - з олlмпIиських в до змагань

2 нав]ал змагань з олlмпlиських з до змагань

регiональних змагань з видiв спорry
их досягнень команд областi на змаганнях з видiв

3

4

Вiдхилення

Ne з/п
Напрями використання бюджетних

кочlтiв * загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний фонд усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 4 5 6 7 а 9 10 11

1

Проведення навчально - тренувальних
зборiв з олiмпiйських видiв спорry з
пiдготовки до регiональних змагань

1 158 076,00 1 158 076,00 1 158 076,00 1 158 076,00

з

KeTHoi програми KacoBl вид



2

Проведення навчально-тренувальних
i змагань з олiмпiйських видiв
з пiдготовки до всеукраiнських

5 564 029 5 564 029,00 5 563 971,99 5 563 971,99 _57,01 _57,0,1

3
i проведення регiональних

з олiмпiйських видiв
1 104 900,00 1 104 900,00 ,l 104 900,00

4 2 903 633,00

Представлення спортивних досягнень
збiрних команд областi на

всеукраТнських змаганнях з олiмпiйських
2 903 633, 2 903 633,00 2 903 633,00

Усього 10 730 10 730 638,00 10 730 580,99 1 0 730 580,99 _57,01

Вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у програми, виникло
коштlв

8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

9, Результативнi показники бюджетноj програми та аналiз [х виконання:

Np з/п Найменування мiсцевоi7регiональноi програми

3атверджено у паспортi бюджетноТ
програми

KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальниЙ

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 7 о о 10 11

1

Проерама розвumку фiзччноТ кульmурч mа спорmу у Вiннuцькiй
Micbкiй mерumорiальнiй epoЙadi на 2021-2023 poцu

10 т30 638,00 10 730 638,00 10 730 580,99 10 730 580,99 -5т,01 -57,01

Усього 10 730 638,00 10 730 638,00 10 730 580,99 10 730 580,99 -57,01 -57,01

Ne з/п показники
Одниця
вимiру Джерело iнформацii

3атверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Факrичнi результативнi показники, досягнугi
за рахунок касових видаткiв (наданих кредитiв

з бюджеry)
Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

заrальний
фонд

спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 навчально _ вз з до змагань
затрат

Кiлькiсть навчально - тренувальних зборiв з олiмпiйських
видiв спооry з пiдготовки до регiональних змагань од.

Календарний план по
КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний pik

46 46 46 46

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
РфбЬкносmi Miж эаmверФкенчмч mа 0осяенуmчмч резульmаmчвнчмч показнчкамч вiOсуmнi

продукry

Кiлькiсть людино - днiв навчально - тренувальних зборiв з
олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до регiональних
змагань од.

Календарний план по
КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

7 261 7 261 7 261 7 261

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrн)пими результативними показниками
РозбЬкносmi мЬк эаmверOженuмч mа 0осяенуmчмч резульmаmчвнчмч показнuкамч BiOcymHi

Середнi витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорry з

пiдготовки до регiональних змагань гOн. розоахчнок

159,49 159,49 159,49 159,49

Пояснення lцодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягн}пими результативними показниками
Рфбiжносmi мDк заmверdх<енчмч mа dосяенуmчмч резульmаmчвнчмч показнuкамu вidсуmнi

змагань

1 104 900,0Ol

-57.01



52, Б,52,ка кiлькостi навчально-тренувальних
олiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до регiональних

зборiв з

мlж
показнчкамчmамiж

до всеукраiнських змаганьi змаrань з олiмпiйських з
2

,l90190190

масових заходiв на
спортивно-

план по

кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з олiмпiйських
змаганьв

показникамимитамlж
mарозбiжносmi

22 s9922 22

заходiв на

Календарний план по
КФКС спортивно- 22

Кiлькiсть людино-днiв навчально-тренувальних зборiв з

олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукратнських

241,92241,92середнi витрати на один людино-день навчально_

зборiв з олiмпiйських видiв спорry з
змаган ь

показникамитамlж

KocTl
137,681371371з7,68кiлькостi навчально-тренувальних зборiв з

видiв спорry з пiдготовки до всеукра[нських

митамiжчин

розбькносmi
iзацiя i олiмпiйськихззмаганьрегiональних3

89
Календарний план по

спортивно-
заходiв на

змагань з
ими та показникамимlжп

9 9зз999 933
Календарний план по

КФКС спортивно-
масових заходiв на

кiлькiсть людино-днiв участi у регiональних змаганнях з

показникамитаMilt<пояснення
mарозбiх<носmi

mаMDK

*,,йl z1,,,l
розпаwнокгон.

мiж



111,24Середнi витрати на один людино-день участi у
змаганнях з олlмпlиських

111,24 111,24

пояснення мlж та ми вними показникамин

Mbr< mа показнчкамч
якостl

1

[инамiка кiлькостi спортсменiв, якi беруrь участь у 100,00 ,l00,00 289,86 289, 1 89,86 189,86

та и показниками
рфбькносmi мьк mа вчнчклч зi збiльшенням кiлькосmi якi змаеаннях

289,86 289,86кiлькостi спортсменiв, якi посiли призовi мiсця у
зм

,100,00 100,00 189,86 189,86

пояснення мlж та показниками
мiж вчнчклч зi збiльшенням кiлькосmi якi посlлч змаеаннях

4 досягнень збiрних команд областi на змаганнях з олiмпiйських вня

Календарний план по
КФКС спортивно-
масових заходiв на

147 147, 147,00 147,00Кiлькiсть всеукраТнських змагань з олiмпiйських видiв
в яких беррь расть спортсмени збiрних команд

м l)|( та показниками
мiж mа показнuкамч

п

заходiв на
нйй

Календарний план по
КФКС спортивно- 1 073Кiлькiсть cпopTcMeHiB збiрних команд областi, якi беругь

участь у всеукраТнських змаганнях з олiмпiйських видiв
з них:

837 837

zco

осiб

Календарний план по
КФКС спортивно-
масових заходiв на

чин мlж ита ,тативними показниками
мЬк mа показнчкамч

2 706,09
Середнi витрати на забезпечення участi одного

збiрних команд областi у всеукраТнських
3 олlмпlиських з них:

27о6, 2 706,09 2706,

2 706,09 2 706,09 2706,
2 706,09 2 706,09 2706,

пояснення вними показникамита

Рфбiжносmi Mi)t< mа

300 575
спортсменiв регiону, якi протягом року посiли

мiсця у всеукраТнських змаганнях з олiмпiйських
iB

378 378
осiб

24о

60 197 l07

-nH розпаwнок
ffi,24|

вiдс. розоахчнок

вlл с РозпяWнок

затрат

осiб

1 07з .'.I ,,I1
,l

qоловlкlв осiб

Календарний план по
КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний oik

,"l ..,l

жlнок

,"I *.I *.I

розоаwнокгрн,

чоловlкlв грн. розоахчнок 2 706,09

KlHoK гон. розоахчнок 2 706,09

,,uI
осiб

30о|,,|

2401 61s| 61 8|
чоловiкiв

257|
жlнок осiб lнфоомаuiйна довiдка

uo| 257|



212,96324,о7111,11111 ,11кiлькостi спортсменiв регiону,
мiсця у всеукраТнських змаганнях з

з них:

якi посiли призовi
олiмпiйських видiв

показникlввиконання

lo узrмьюний вrФоц про виюйння бодxбюI прфва!"

9#r,frj;:жffi:нжff;:i,l1ffi:нJ"rж"ж"":rfllч*-"*по****оо*л4еннямефбпивноф,рац*Фьвоф,цлюФФтавФюtюФвиФриФбннябюдяirхюшв
';;;Фм* Bci Еф и *юрифнвя бюд@ их юшпв,,ffФиженiу п'форri бод,{ФноI проФасl

*асmупнuк еоловч комimеmу по фiзччнiй кульmурi i

спорmу прiзвище)

сдлтАн
Головнчй бухеалmер


