
1. 1 100000
(код Проrрамноi шасифiкацii

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджеry)

2, 1110000
(код Програмноi шасифiкаqii

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджеry)

3BiT

про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2021 piK

KoMlTET по оtзичнtй культурl l спорту вlнни мlськоI
головного розпорядника кошiв

KOM|TET по Фlзи чнlй культурl I спорту BIHH мlськоi
виконавц)

3атверджено
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

26,08.2014 Ns 836

"(у редакцij наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Украjни
вiд 29 грудня 2018 року Ns 1209)"

25983707
(код за СДРПОЧ

(код за ОДРПОУ)

02536000000
(код бюджеry)

J- 1 
,l ,l50,12 5012 08,10 поовелення навчально-тоенчвальних зборiв i змагань з неолiмпiйських видiв спорry

@зтипoвoюпpoгpамнoюшаcифiкаЧi€ювидаткiвтакpeдиryваннямicЧeвoгo
бюджеry)

(код Програмноi шасифiкацii
видаткiв та кредитувавня

мiсцевого бюджеry)

(код ТиповоI проfрамноТ
mасифiкачi-l видаткiв та
кредитування мiсчевого

бюджеry)

(код ФункцiональноТ
масифiкачii видаткiв та
кредитування бюдхеry)

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

5. Мета бюджетноТ програми

N9 з/п Цiль державноi полiтики

видiв спорry,

в для )лrастiгiдноjта пiдготовкисистему спортсменiзмаганнях удосконалитиlшноl у рiзногоучастi вiнницьких спортсменiвпозицlи усппередовихзбереження
неолlмпlиськихзMicтa тата всеукраТнському pycicBiToBoMy спортивномунюсп молодi пiдвищен авторитеry ута патрiотичногоукрiпленню удухущо риятимезмаганнях,всеукраТнських мiжнародних

3абезпечення неолlмпlиських видlв

6. Завдання бюджетноj програми

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

3авданняN9 з/п

змаганьдо3 неолlмпlиських в1 пя
змагань2 ьних видiвПроведення

видiв спорryьних змагань зiзацiя i

команд областi на всеукраТнських змаганнях з неолlмпlиських вспортивних

вень

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

коlдтiв "

у KacoBi Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього загальний фонд

спецiальний
фонд

усього
загальнии

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 ,l0 11

1

Проведення навчально-тренувальних
зборiв з неолiмпiйських видiв спорry з

пiдготовки до регiональних змагань
997 571,00 997 571,00 997 571,00 997 571,00

2
Проведення навчально-тренувальних
зборiв з неолiмпiйських видiв спорry з
пiдготовки до всеукраiнських змагань

3 1 73 471 ,00 з 173 47,1,00 3 173 461,40 3 173 461,40 -9,60 _9,60

25983707

1

3

4

KeTHoi програми



598598 200,00598 200,598 200,00регiональнихпроведенняОрганiзацiя
спорryвидiвнеолiмпiйськихJ

1 835 336,001 835 336,001 835 336,001 835

_9,60

досягненьспортивнихПредставлення
наобластiкомандзбiрнихспортсменами

неолiмпiйськихзмаганнях

6

4

6 604578Усьоrо програми, виниклозатверджених у
]наданих кредитiв зВИхилення обсяriв касових

вiд
коштiв

за напрямом використання
внаслiдок

8-ВИдатки(наданiкредитизбюджеry)нареалiзацiюмiсцевих/регiоналЬнихпрограм,якiвиконУютЬсявмежахбюджетНоiпрограми

Ne з/п найменування мiсцевоilрегiональнот програми

3атверджено у паспортi бюджетноi програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецiальний

фонд
усього

загальнии

фонд

спецiальний
фонд

усього
загальнии

фонд

спецiальний
фонд

усього

1

4 5 6 7 8 9
,l0

1
2

розвчmку кульmурч mа спорmу у
на

6 604 5т8,00 6 604 578,00 6 604 568,40 6 604 568,40 _9,60 -9,60

1 6 604 578,00 6 604 578,00 6 604 568,40 6 604 568,40

9 Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз Iх виконання:

Вiдхилення
досягнутiрезультати показники,

за рахунок касових видаткiв (наданихЗатверджено у паспортi бюджетноi
програми

усьогоусьогозагальнии
усьогозагальнии

Одниця
вимiру Ддерело iнформацii

13121110

N9 з/п показники

987ь
3 42

1
вмз

змаганьз реriональнихдоiдготовки
1

46
план по

КФКС спортивно-
масових заходiв на

кiлькiсть НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки

тамlж

mамiж

77 59777 597

заходiв на

Календарний план по

КФКС спортивно-

людино-днiв Нт3 з неолiмпiйських видiв спорту з

показникамитамlж
mамiж

BHocтl
131 ,3113,1 ,311з,l ,3113,1 ,31

3нтзна людино-деньодинвитратиСереднi
до регiональнихз пiдготовкиспорryвидiв

тамiжчин
mа

}

7



ьь,ь /66,67
кiлькостi НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry з

до регiональних змаrань порiвняно з минулим
%

пояснення та показниками
розбькносmi мiж показнuкамч

2 п з неолlмп видiв з пlдrотовки до змаганьня

Календарний план по
КФКС спортивно-
масових заходiв на

149 149

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з неолiмпiйських

мlж ими ми показниками

розбiжносmi мiж mа

17 901 17 901
план по

спортивно-
заходiв на

17 901 ,l7 901

людино-днiв НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry з

пояснення ин мlж та и ьтативними показниками

розбiжносmi Milk mа показнuкамч

кти

177,28 177 177,28
витрати на один людино-день НТ3 з

неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукраТнських
змагань

н мlж ита показниками
Mlx( mа показнчкамч

KocTl

1 19,20 1 
,l9,20[инамiка кiлькостi НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry з

до всеукраТнських змагань порiвняно з минулим

пояснення ин м l)|( и показниками

рфбiх<носmi мiж mа

3 i проведення змагань з неолiмпiйських видiв

нии

Календарний план по
КФКС спортивно-
масових заходiв на

61 61 61 61

Кiлькiсть регiональних змагань з неолiмпiйських видiв

мlж ми та
розбiжносmi mа показнчкамч

план по
КФКС спортивно-
масових заходiв на

7 000 7 7 000 7 000
Кiлькiсть людино-днiв участi у регiональних змаганнях з
неолlмпlиських

мlж ими та ьтативними показниками

мЬк mа

85,46 85,46 85,46Середнi витрати на один людино-день участi у
змаганнях 3

пояснення мlж та показниками

розбiхtносmi мiж mа показнчкамч

}
якостl

вlлс розпаwнок
66,67 66,67

затDат

149 149

вилiв спопw з пiлготовки до всечкпатнських змагань од.

продчктч

од.

гDн. розоахчнок

177,28

11s,2a 1 19,20

вiдс. розоахчнок

затDат

пDодчктч

ол

розоаwнок
85,46

гDн.



9,049,041
1100,00кiлькостi спортсменiв, якi беруть участь у

п
мlж якiзimаMi}K 9,009,001 09,100,00100,00

посiлиякiспортсменiв,кiлькостiчислi динамiкатомуу
минулимпорiвняновказаних змаганнях,умiсцяпризовi

показниками
мlж якlзimамЬк

команд областi наихПредставлення
спорryвидlвнеолiмпiйськихззмаганнях

53
план по

масових заходiв на
спортивно-

Клькiсть всеукраIнських змагань з неолiмпiйських видiв

в яких беррь участь спортсмени збiрних команд

показникамитамlж

550550
план по

КФКС спортивно-
масових заходiв на

з них:

якiобластi беруrькомандзбiрнихкiлькiсть спортсменiв
неолiмпiйських видiвзмаганняхвсеукраiнськиху

Календарний план по

КФКС спортивно-
масових заходiв на

184

заходiв на

Календарний план по

КФКС спортивно-

mамiж

3 336,97з3 336,973 336,

з них:в

забезпечення одногона участiвитратиСереднi
областiкоманд у всеукраiнськихзбiрних

эа

тамlжпояснення

5959259259

100

200

100

200

Протоколи змагань
поотоколи змагань

якостi

3

якi протягом року посiлиспортсменiв регiону,
змаганнях з неолiмпiйськихмiсця у всеукраТнських

21о2102100100змагань

посiлчякiзimамiж



161 ,88 36,88

вiдс. Розрахунок

[инамiка кiлькостi спортсменiв регiону, якi посiли призовi
мiсця у всеукраТнських змаганнях з неолiмпiйських видiв
спорry, порiвняно з минулим роком, з них:

121,95 ,191 
,46 191 ,46 69,51 69,51Вiдс. Розрахунок 121 ,95чоловiкiв

128,21 13о,77 130,77 2,56вiдс. Розрахунок 128,21жiнок

Пояснення lцодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими результативцццц пgцqцццqцц
эi эбiльu.Jенням кiлькосmi якi посiлч змаеанняхечнuклumа

икlв
рфбiн<носmi мiж

виконання
Результативнi показники виконаннi у повному обсязi

Засmупнuк еоловч комimеmу по фhччнiй кульmурi i
спорmу

(пiдпис).

Головнчй бухеалmер

Роман СЕМЧУК
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвице)

Вimа САЛТдН
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвице)

7 ,,,,..l ",*l 161,ss|*,,|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноi програми.

дана бюджетна програма е акryальною, так як розвивае спортсменiв в неолiмпiЙських видах спорry
Фiнансова дисциплiна на високому piBHi згiдно чинного законодавства
Бюджетнi асигнування розподiленi рацiонально та використано ефективно.

' Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноj програми.


