
1. 1100000

2. 1 1 
,l0000

1 1 15022
(код ПрограмноI класифlкацij

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

(код Гlрограмноi класифiкацiТ
видатк]в та кредитуванвя

м]сцевого бюджетY)

3BiT

про виконання паспорта бюджетно'l програми мiсцевого бюджету за2022рiк

KoMITET по Фlзичнlй культурl lспорту вlнни MlCbKoi
(найменування aоловного розпорядника бюджеry)

KoMiTeT по |и MicbKoT
вiдповiдального виконавL]я)

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

iнвалiднiстю

259837о7
(код за еДРПОУ)

2598з7о7
(код за еДРПОD

0253600000

(код Г]рограмноi класифiкачii
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджетY)

5а22
(-ф]"М,]ф"Ф"""dl
шасифiкаllil видаткiв та

кредитувавня мiсцевого
бюджетч)

(код Фувкцiональноi
масифiкаt]i1 видаткiв та

кредитування бюджету)

08,10
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою лрограмною класифiкацi€ю видаткiв та кредитування

мrсцевого бюджету)

(код бюджету)

4 Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

N9 з/п Цiль державноj полiтики

1
Забезпечення збереження фiзкультурно-оздоровчоТ дiяльностi та сприяння успiшноi участl вlнницьких спортсменiв з iнвалiднiстю у змаI аннях рiзного рiвня, що спРиятеме укрiпленнЮ

молодi з iнвалiднiстю у з видiв спорту

5. Мета бюджетноl програми
Органiзацiя фiзкультурно-оздоровчоТ та спортивноl дiяльностi осiб з iнвалiднiстю, забезпечення вки спортсменiв з iнвалiднiстю та фiзкультурно-спорт!rt!] осiб з iнвалiднiстю

6, Завдання бюджетноi програми

N9 зiп Завдання

1 навчально-тренувальних з видiв осiб з iнвалiднiстю з змага н ь

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

7.1, дналiз роздiлу <видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

N9 з/п
Напрями виксристання бюджетних

кошrгiв *

но у паспортi бюджетноi Kacosi видатки (наданi крелити з бюд}(ету)

загальн ий

фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальни й

фонд
усього

загальн ий

фонд
спец'альний

фонд
усього

1 2 4 5 6 7 8 10 11

1

Прозедення назчально-тренувальних
зсор,з з видiв спорту осrб з iнзалi;нtстю з

iIдготовки до всеукраlнських змагаilь

208 600,0с 208 600,00 20в 600,00 208 600,00

Затверджено
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Ns 836
"(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 0,1 листопад а 2О22 року N9 359)"



ПояСнення щодо причин вlдхилеllня обсягiв касових вида-гкis (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми*"

Na з/п пояснення
1 2

1 Вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) За НаПРЯМОМ ВИКОРИСтання бюджетних коцлiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетно-t програми,вiдсутне

В Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевихlрегiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноt програми

вень

9 Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз iX виконання.
9 1 , Аналiз показникiв бюджеr Hoi програми

N9 з/п Найменування мiсцевоi/регiональноТ програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальнии

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього

1 2 4 5 6 7 в 9 10 11

1

Про2рама розвчmку фiзuчноi кульmурч mа спорmу у Вiннчцькiй
мiськiй mерumорiальнiй epoMaOi на 2021-2023 poKu

208 600 208 600 208 600 208 600

Ns з/п показники Одниця
вимiру .Щжерело iнформацii

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

Факгичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджету)

Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 о ,10
11 12 lJ

1 затрат

1.1

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

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний pik

9 9 о

2 проду}сгу

2.1

Кiлькiсть людинс-днiв НТЗ з видiв спорту для осiб з

iнвапiднiстю з пIдготовки до всеукраiнських змаганD од.

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

851 851 85,1 851

3 ефекIивностi

3.1

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

245,12 245,12 245,12 245,12

4 якостi

4,1

,Щинамiка кiлькостi НТЗ видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю
з пiдгстовки до всеукраlнських змагань псрiвняно з

минулим роком вiдс, Розрахунок
з7,50 37,50 37,50

9.2. Пояснення щодо причин розбiжнсстей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками*"*

N9 з/п показн ики
Одниця
вимiру ПОяСнення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результатиsними показниками

1 2 3 4
1 затрат

1.1

Кiлькiсть навчально-тренузальних збсрiв з видiв спорту
для ос]б з iнвалiднiстю з пiдготозки до всеукраТнських
змагань од

Розбiжностi мiж затвэрдженими та досягнутими результативними псказниками зiдсутнi



2

мiж ;]атвердженими та лосягнутими результативними показниками вiдс},тнi
2.1

Кiлькiсть людино-днiв НТЗ з видiв спорту для осiб з

iстю з змага н ь
а BHocTl

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсутнi

з,1

Hi витрати на ()дин людино-день навчально-
зборiв з видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю

4

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсrrнi

4.1

кiлькостi НТЗ видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю
з пiдготовки до всеукраiнських змагань порiвняно з

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

показникiв

1 0. Узагальнений висновок про виконання бюджетноi програми.

обсязiв

' зазначаф Bci напрями виюрифанtя ФодЕних кощ в, заъердreнi у паФорт бюдмно] проФами

-'ЗазначашФ пояснеNня цодо причин розбянофй мiж фаmчними та ФтФрдreними резульЕтивними поkазяйr:ми

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i спорmу Сереiй крдевський
(пiдпис) (Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Головнuй бухеалmер Вimа САЛТАН
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

продчктч

од.

грн,

якостi

вiдс.


