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Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за2о22рiк

KOM|TET по Фlзичнlй культурl l спорту вlнни MlCbKoi
виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з неолiмпiйських видiв
спорту 

:
{найменування бюджетноi програми згiдно з Тиловою програмною frасиф]кацiaю видаткв та кредитум

мiсцевого бюджету)

Затверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцiТ наказу l\Лiнiстерства фiнансiв УкраТни
вiд 01 листопада 2О22 року N9 359)"

259837о7
(код за еДРПОЦ

25983707
(код за СДРПОУ)

02536000000

(код Програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджетч)

2, 1 1 10000
(-д Пр*р*,-d, -r*ф""цl

видаткiв та кредитування
мrсцеsого бюджетY)

3. 1115012 501 2 081 0
(код Програмноi Фасифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджету)

(код Типовоi лрограмно'l
класифiкаt{ii видаткlв та
кредиryвання мiсqевого

бюджетч)

(код Функчiональноr
trасифiкацi]' видаткiв та
кредитування бюджету)

(код бюджеry)

4, Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетнот програми

5. Мета бюджетноj' програми

N9 з/п Цiль державноi полiтики

забезпечити lшноl вlннизбереження позицiйпередових змаганняхусп участi спортсменiвцьких у прiвнярiзного удосконалити iдготовкисистему спортсменiв гiдноjдля участi обласних,
мiжнатавсеукраjнських змаганнях,родних сприятимещо укрiпленню та юпатрiотичного удуху молодi пiдвищен MicTa таавторитету у всеукраТнському спортивномуcBiToBoMy pyCi

неол lмпlиських iBвид спорту.

Забезпечення розвиткч неолiмпiйських видiв спорту

6, Завдання бюджетноi програми

7, Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою:
7,1, Аналiз роздiлу <видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

N9 з/п Завдання

1 Проведення з неслiмпiйських видiв з пiдготовки змаган ь
2 з неолiмпiйських видiв з пiдготовки донавчально_тренувальних змагань
з Органiзацiя i проведення ьних змагань з неслiмпiйських видiв
4 досягнень спортсменами областi всеукра'iнських I мпlиських идi вiд Вiнницько'i м jcbKol громадикома нд на з змаганнях неол в в спорту

Ne з/п
Напрями використання бюджетних

коштiв *

бюджетноТ видатки кредити з Вiдхилення
загальни й

Фонд
спецiальн ий

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 4 6 7 8 9 10 11

1

Прозедення навчально-тренувальних
зборiв з неолiмпlйських видiв спсрту з
пiдготозки до регiональних змагань

8сз 600,00 в03 60с,с0 803 бс0,0с 80з бс0,00

1
в



2
Проведення навчально-тренувальних
зборiв з неолiмпiйських видiв спорry з

пiдготовки до всеукраjнських змагань
2 5s9 974,оо 2 599 86в,39 _105,61 -105,6,|

з Органiзацiя i проведення регiональних
змаI ань з неолIмпiЙських видiв спорту

779 226,оа 779 226,са

4

Представлення спортивних досягнень
спортсменами збiрних команд областi на
всеукраjнських змаганнях з неолiмпiйських
видiв спорту вiд ВiнницькоТ MicbKoi
територiальноi громади

792 245,00 792 245,оо

7,2. Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних кош1iв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноl' програми""

8, ВИДаТКИ (Наданi кредити 3 бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноl програми

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз П виконання
9,1. Аналiз показникiв бюджетнсj програми

N9 з/п пояснення
1 2

1 обсягiв касових з за на мом коштiв обся

2 Вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) 3а напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми, виникло
коштiв

Вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд сбсягiв, затверджених у паспортi бюджетноl програми,вiдсlтне
4 Вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затвердцених у паспортi бюджетноТ програми,вiдсутне

Ns з/п Найменування мiсцевоl7регaональноt програми

Затверджено у паспортi бюджетно't
програми Kacoвi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецaальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проерама розвumку фiзччноТ кульmурu mа спорmу у Вiннчцькiй
мiськiй mерumорiальнiй epoMadi на 2021-2023 рокu

4 975 045 4 975 045 4 974 939,39 4 974 9з9,39 -105,61 -105,61

N9 з/п показн ики
Одниця
вимiру Джерело iнформацil

Затверджено у паспортi бюджетноl
програми

Фактичнi результативнi показники,
досягнрi за paХydoK касови), вида,]кiз

(наданих кредитiв з бюджету)
Вiдхилення

загал ьний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальн ий

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lJ

1 затрат

1.1

i(iлькiсть НТЗ з неолiмпiйських видiз сг]орту з пiдготовки до
регiональних змагань од,

Календарний план
пс КФКС спсртивно-
масових захолiв на
зiдповiдний piK

25 25 l25 25

1.2
Ki пзкiсть навчально_тренувальних зборiз з неолiмпiйських
sli:з с.]ср гу з пiдготовки дс всэур;аlзсь{лх змагань од-

Ка,пендарний план
по КФКС спор,гивно-
масових заходiв на
зiлгlовiдний piK

вс 8с /во 80

2 599 974 0о| 2 599 86в з9|

779 226,о0| 77g 226,ао|

,*,.,,,.l ,n,,.u,ooI



|-J

Кiлькiсть регiональних змагань з неолiмпiйських видiв
спорту од,

Календарний план
по КФКС слортивно-
масових заходiв на
вiдловiдний piK

1.4

Кiлькiсть всеукраiнських змагань з неолiмпiйських видiв
спорry, в яких беруть участь спортсмени збiрних команд
обпасr t вtд ВlF,ницькоl Micbкoi територiальноl громади од.

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

2з

2 продукry

2.1

Кiлькiсть людино-днiв НТЗ з неолiмпiйських видiв спорту з
пiдготовки до регiональних змагань од

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

4 894 4 894 4 894 4 894

2,2
Кiлькiсть людино-днiв НТЗ з неолiмпiйських видiв спорту з
пiдготовки до всеукраiнських змагань од

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

,l0 ,101 10 101 J 10 1о1 10 ,101

Кiлькiсть rlюдино-днiв участi у регiональних змаганнях з
неолiмпiйських видiв спорry од

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

4 117 1 117 q а117 1 117

Кiлькiсть спортсменiв збiрних команд областi , якi беруть
участь у всеукра]нських змаганнях з неолiмпiйських видiв
спортY вiд Вiнницькоi Micbкci територiальноТ громади, з них: осiб

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

3,1 1 311 v.311 311

чоловiкiв осiб

Календарний план
по КФКС спортивнс-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

2о7 2а7 2о7f 2с7

2.6 жiнок осiб

Календарний план
по КФКС спортивl]с-
масових заходiв на
вiдловiдний piK

104 104 J 1о4 104

з ефекгивностi

3,1

Середнi витрати на один людино-день НТ3 з
неолiмпtйських видiв спорту з пiдготовки до регiональни\
змагань грн, Розрахунок

164,20 164,20 V 164,20 164,2а

3.2

Середнi витрати на сдин людинс-день НТЗ з

неолiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до всеукраiнських
зма га нь грн. Розрахунок

257,10 257,4о .j zsz,+o 257,1а

Середнi витрати на один людино-день участi у
оегiональних змаганнях з неолiмпiйських видiв спорту грн. Розрахунок

189,27 189,27 J 1в9,27 1в9,27

з1

Середнi витрати на забезпечення уqастi одного
сг:ортсмэна збiрних команд областi у всеукраТL]ських
змаганнях з неолiмпiйських видiз спорlу вiд ВiнницькоI
MicbKo] територiальнсi громади, з них] грн, Розрахунок

2 547,41 2 547,41 2 547,41 2 547,41

чолозiкiв грн. Розрахунок 2 547,41 2 547,41 2 547,41 2 547,41



3,6 жiнок грн Розрахунок 2 547,41 2 547,41 ,! z sqт,цl 2 54/,41

якостl

4,1

Динамiка кiлькостi НТЗ з неолiмпiйських видiв спорту з
пIдготов(и до регiоналоних змагань порlвняно з минупим
роком, Уо Розрахунок

54,з5 { 54,35 54,35

Динамiка кiлькосri НТЗ з неолiмпiйських видiв спарту з

пiдготовки до всеукраТнських змагань порiвняно з минуJ,]им

роком вiдс. Розрахчнок
53,69 5з,69 v 53,69 53,69

4.з
Динамaка кiлькостi спортсменiв, якi беруть участь у
регiональних змаганнях, порiвняно з минулим роком вiдс. Розрахунок

Jo,oo 36,68 ,' 36,68 36,68

4,4

у тому числi динамiка кiлькостi спортсменiв, якi посiли
призовi мiсця у вказаних змаганнях, порiвняно з минулим
роком вiдс, Розрахунок

32,48 32"48 J зz,цв 32,48

4.5

Кiлькiсть спортсменiв регiону, якi протягом року посiли
призовi мiсця у всеукраiнських змаганнях з неолrмпiйських
видiв спортч, з них: осiб протоколи змагань

1о7 107 1 107 1о7

4,6 чоловi KiB осiб Протоколи змагань 64 64 64 04

4.7 жiнок осiб Протоколи змагань 43 43

4.а

,Щинамiка кiлькостi спортсменiв регiону, якi посiли призовi
мiсця у всеукраlнських змаганнях з неолiмпiиських видiв
спорту, порiвняно з минулим роком, з них: вiдс. розрахунок

41,34 41,з4 41,34 41 ,34

4-9 чоловiкiв вiдс. Розрахунок 40,76 40,76 vl 40,76 4с,76

4.10 жiнок вiдс. Розрахунок 42,16 42,16 t'' 42,,lб 42,16

9,2. Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фаtсгичними та затвердженими результативними показниками***

N9 з/п показники
Одниця
вим ipv

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
,| затрат

1.2
Кiлькiсть НТЗ з неслjмпiйських видiв спорту з пiдготовки до
регiональних змагань од

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсрнi

1,3

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з неолiмпiйських
видiв спорry з пiдготовки до всеукраТнських змагань од.

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсрнi

1.4

Кiлькiсть регiональних змагань з неолiмпiйських видiэ
спорry од,

Розбiжностi мiж затвердженими,га дссягнутими результативними показниками вiдслнi

l.э

Кiлькiсть всеукраIнських змагань з неолiмпiйських видiв
спорry, в яких беруть участь спортсмени збiр,их ксманд
обласIi вlд Вiнницьчоi MicbKoi територiальноt громади, од.

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсутнi

2 продукry

2.2
Кiлькiсть людино,днiв НТЗ з неолiмпiйських видiз спорту з

пiдготовки до регiональних змагань од.
Розбiжнсстi мiж затвердженими та досягнугими результативними псказниками вiдсрнi

Кiлькiсть людинс днiв НТЗ з неолiмпiйських видiв спорту з

пiдготовки до всеукраТнських змагань од,
Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсутнi

Кiлькiсть людинс днiв участi у регiональних змаганнях з

неолiмпiйських видiв спорту од.
Розбtжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсрнi

2.5

Кiлькiсть cnopтcмeнiB збiрних команд областa , якi берль
участь у всеуrга:нa.rих зVаганняY з неолiVп|йсьуlу видiв
спорту вiд Вiнницькоl MiCbKol територiальноl громади, з них: осiб

Розбiжнсстi мiж затвердженими та дссягнутими результативними псказниками вiдсрнi

2.6 чоловiкiв осiб Розбi)(ностi Miж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсутнi

2,7 жiнок осiб Розбlжностi мlж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдслнi



J ефепивностi
Середнi витрати на один людино-день НТЗ з

ьеолiмпtиських видlв спорry з пiдготовки до регiональних
змагань грн.

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдслнi

Середнi витрати на один людино-день НТЗ з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до всеукраiнських
змагань грн-

Розбiжностi мiж затвердженими та досягн}тими результативними показниками вiдс}тнi

з,4
Середнi витрати на один людино-день участi у
регjональних змаганнях з неолiмпiйських видiв спсрту грн,

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вtдслнi

з,5

Середнi витрати на забезпечення участi одного
спорIсмена збiрних команд областi у всеукраiнських
змаганнях з неолiмпiйських видiв спорту вiд Вiнницькоi
MiCbKoi територiальноi громади, з них: грн.

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсрнi

3,6 чоловiкiв грн, Розбiжностi мiж затвердженими та досягнугими результативними показниками вiдсутнi

3.7 жiнок грн Розбiжностi lмiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсутнi

4 якостi

,Щинамiка кiлькостi НТЗ з неолiмпiйських видiв спорту з
пlдготовки до регiональних змагань порiвняно з минулим

роком, Уо вiдс-

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсрнi

.Щинамiка кiлькостi НТ3 з неолiмпiйських видiв спорту з

пiдготовки до всеукраiнських змагань порiвняно з минулим
роком вiдс,

Розбiжностi мiж затвердженими та досягн}тими результативними показниками вiдслнi

4-4
,Щинамiка кiлькостi спортсменiв, якi беруть участь у

регiональних змаганнях, порiвняно з минулим роком вiдс.
Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсрнt

у тому числi динамiка кiлькостi спортсменiв, якi посiли
призовi мiсця у вказаних змаганнях, порIвняно з минулим
роком вiдс,

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсу-тнi

4,6

Кiлькiсть спортсменiв регiону, якi протягом року посiли
призовi мiсця у всеукраТнських змаганнях з неолiмпiйських
видiв спорту, з них: осiб

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсутнi

4-7 чоловiкiв осiб Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсрнi

4,8 жiнок осiб Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсднi

4.9

!инамiка кiлькостi спортсменiв регiону, якi посiли призозi
мlсця у всеукраiнських змаганнях з неолiмлIйських видiв
спорту, порi9няно з минулим роком, з них: вiдс.

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнгими результативними показниками вiдсрнi

4,10 чоловiкiв вiдс. Розбiжностl мiж затаердженими та досягнуrими результатизними показниками вiдсутнi

4,11 жiнок вiдс, Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдслнi

9.3" Аналiз стану виконання результативних показникiз

показникiв

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноi програми.

виконана в обсязi

"зазначаmься вс напрями виюрибання бодFних {олiв, затвердеNiу паспорт]бlод)lФот профами

*"*Зазначаються пояснення u1одо причин розбiх<ностей мiж фактичними та затвердженими

Голова KoMimemy по фiзччнiй кульmурi i спорmу сеоеiй Крдевський
(Власне iм'я, ПРlЗ8ИЩЕ)
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Головнчй бухеалmер
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