
3BiT

про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 202'l piK

Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань та заходiв зi спорry осiб
з iнвалiднiстю

3атверджено
Наказ Мiнiс,герства фiнансiв Украiни
26.08.2014 N9 8зб
"(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року Ne 1209)"

25983707
(код за еДРПОУ)

25983707
(код за СДРПОУ)

025з6000000

1.1100000
(код Проrрамно-l масифiкацiI

видаткiв та кредиryвання
мiсцевоrc бюджеry)

2. 1,110000
(код ПрограмноТ маффiкацii

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюдхеry)

а 1115022

KoM|TET по Ф|зичнlЙ культурl l спорту MlcbKoT

KoM|TET по ФlзичнlЙ ,TyPl lспорту вlнни MlcbKoi

бюджету)

08,10
(код ПроФамноi шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсчевоrо бюджету)

(код Функчiональноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджету)

(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною иасифiкацiею видаткiв та кредиryвавня
мiсчевоrо бюджету)

(код бюджеry)

4. L{iлi державноi поhiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

5. Мета бюджетноТ програми

iнвалiднiстю

6. 3авдання бюджетноТ програми

Ns з/п 3авдання

1 зборiв з видiв спорту 3 до змагань

2 нав.lально-тренувальних зборiв з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраТнських змавнь
3 Органiзацiя i проведення регiональних змагань з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю

Напрями викорисгання бюджетних
коtцгiв *

KacoBi видатки кредити 3 Вiдхилення

No з/п загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальнии
фонд

спецiальний
фонд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проведення навчально-тренувальних
зборiв з видiв спорту осiб з iнвалiднigгю з
пiдгото9ки до регiональних змагань

N9 з/п 1_1iль державноi полiтики

1
збереження фiзкультурно-оздоровчоТ та сприяння успiч.lноТ ylacTi вiнницьких спортсменiв з у змаганнях що сприятеме укрiпленню

духу у молодi з iнвалiднiстю у видiв спорту

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями викориgгання бюджетних коrцгiв за бюджетною програмою

5о22
GдТ"*'i"р"rр*i
масифiкацГi видаткiв та
кредиryвання мiсчевоfо

бюджеry)



2
Проведення навчально-тренувальних
зборiв з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю
з пiдготовки до всеукраТнських змагань

239 238,00 2зв 212,002з9 *,,..I 2з8 21 -1 026,00,,,I _1 026,00

J
Органiзацiя i проведення регiональних
змагань з видiв спорry осiб з iнвалiднiсгю

7 000,00 7 975,00? o0o,0ol 7 975,009?5,0о 

l

975,00

Усього 246 238,00 246 2з8,00| 246 187,00 246 187,00| _51,00 _5,1,00

Причина вiдхилення обсяriв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюдкету) за напрямом використання бюджетних KourTiB вiд обсягiв, затвердкених у паспортi бюдкетноI
програми виникло в результатi змiн у календарному планi з проведення заходiв зi спорry осiб з iнвалiднiстю

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

9. Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз ix виконання:

Nc з/п Найменування мiсцевоi/регiональноi програми

3атверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проерама розвumку фiзччноТ кульmурч mа спорmу у Вiннчцькiй
мiськiй mерumорiальнiй еромаdi на 2021-2023 poKu 246 238,00 246 238,00 246 187,00 246 187,00 -51,00 -51,00

Усього 246 238,00 246 238,00 246 ,l87,00 246 187,00 -51,00 -51,00

N9 з/п показники
Одниця
вимiру Джерело iнформацiТ

3атверджено у паспортi бюджетноi
програми

Фаrгичнi реэультативнi показники,
досягнрi за рахунок касових видаткiв

(наданих кредитiв з бюджету)
Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальнии

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальнии
фонд

спецiальний
фонд

усього

1 2 3 4 Б 6 7 о 9 10 11 12 13

1 з видiв осiб з i з до змагань
продукry

Кiлькiсть людино-днiв навчально-тренувальних зборiв з
видiв спорту для осiб з iнвалiднiсгю з пiдготовки до
регiональних змагань

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний pik

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
затрат

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з видiв спорту
для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до регiональних
змагань од

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягн}пими результативними показниками
ефекгивностi

Середнi витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборiв з видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю
з пiдготовки до регiональних змагань грн. Розрахунок

Пояснення щодо причин розбiжностей Mix< затвердженими та досягнутими результативними показниками

од.



кiлькостi навчально-тренувальних зборiв з видiв
спорту для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до

змагань
п мlж ми та показниками

2 в з видlв осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до змагань

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з видiв спорту
осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраiнських

змагань

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на

21 21 24 J J

мlж ита показниками
мlж показнчкамч вчнчклч в змiн 3 захоOiв осiб з iнвалidнiсmю

людино-днiв НТ3 з видiв спорry для осiб з
з змагань

по КФКС спортивно-
масових на

1 400 1 1 456 1 56

ин мlж ими та и показниками
мiж вчнчклч вчнчклч в змiн з iнвалiOнiсmю

витрати на один людино-день навчально-
зборiв з видiв спорту для осiб з

змагань

,170,88 163,61 16з,61 7 -7

пояснення мlж та ьтативними показниками
розбiжносmi мiж mа кошmiв

кiлькостi НТ3 видiв спорту для осiб з
iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраТнських змагань 52,50 60,00 7,50 7,50

пояснення п мlж та ими показниками
розбiхносmi мiж осiб з iнвалidнiсmю

их змаrань зl

Кiлькiсть регiональних змагань з видiв спорту для осiб з

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на

2 2 2 2

ин мlж ими та показниками
мiж mа показнчкамч

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на

120 120

людино-днiв учасгi в регiональних змаганнях з
них:

план
КФКС спортивно-

заходiв на
102 62

KiB

-40

якостl

вlл с розпаwнок

затрат

од

24

mа
продукry

од.
56

ення захо

гон. розоахчнок
170,88

вiдс. РозDахчнок
52,50 60,00

3 з
затрат

од.

продчктч

од.

120 12о

эл.

102 62 -40



Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на

,18 58 58 40

мlж показникамита и
мiж змiн планi з осiб з iнвалiOнiсmюпоказнчкамч вчнчклчmа

Середнi витрати на один людино-день учасri у
регiональних змаганнях з видiв спорту для осiб з

з них:

58,3з 66,46 8, 8,1

чоловiкiв 58,33 8,1

8,
мlж показникамита u

Mi>K показн uкамч вч нuклч вн асл iOokmа

кiлькостi спортсменiв, якi беррь участь у
регiональних змаганнях, порiвняно з минулим роком, з
них,

1 00,00 100,00

чоловiкiв 1 61

1 322,00
мlж и та дося и показниками

змiн планi з зi осiб з iнвалidнiсmюпоказнчкамч вчнчклчmа

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ програми.

Фlн:tнсова дисциплiна по данlй бюджетнiй програмi на належному piBHi, згiдно чинного законодавства

'Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коurгiв, затвердженi у паспортi бюджетноi програми.

Засmупнuк 2оловч комimеmу по фiзччнiй кульmурi iспорmу

Головнчй бухеалmер

Роман СЕМЧУК
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Вimа САЛТдН
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвиrле)

гон. розоаwнок 58,3з 66.4€ 8,1366,46 |

вlлс розрахчнок
100,00 1оO,оо 

|

вlлс. 'озоахчнок 100,0с 61,0с _з9,00 -39.00


