
1 1 00000
(-.д Пр".рмТ шФФiхацТ

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюдreту)

3BiT
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

KoM|TET по оlзичнtй культурl l спорту MlcbKoT

KoMITET по оlзичнlй культурl l спорту MlcbKoT

3атверджено
Наказ MiHicтepcTвa фiнансiв Украiни
26.08.2014 N9 836
"(у редакцii наказу MiHicгepcтBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року N9 ,1209)"

25983707
(код за ОДРПОy)

25983707
(код за еДРПОУ)

02536000000
(код бюджету)

2, 1110000
(-д Пр"фМ,tr""""Фкац'.-,

видаткiв та кредитування
мiсцевоrо бюджету)

3. 1115031
(-"д Пр.Ф*T .*фi-"фi

видаткiв та кредитування
мiсцевоrо бюджеry)

(код функцiональноТ

шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

503,1
(-д Т""""d,Ър*р*i
шасифiкацiI видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

081 0 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
(найменування бюдreтно'i програми згiдно з Типовою проrрамною шаоифiкацiою видаткiв тs кредитування мiсqевого бюджету)

4. Цiлi деря<авноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноI програми

N9 з/п l_.|iль державноI полiтики

1
поповнення складу нацiональних збiрних команд

5, мfiа ббдffii fiроФаии
Ст,ороiнi нфйИнп у оr для врrонiйноФ ш*нм, фi,пчноФ ро!!пiу, ло*офнюrc оцором.ння, .хiфвноЕ вИпфrнку i дФ.lлm д]т.й ъ mлодi фхо!Фigцji наФб наэичок эдоровою спФФ

6. 3авдання бюджетноТ програми

N9 з/п 3авдання

1 Пiдготовка спортивного резерву та пiдвич]ення рiвня фiзичноТ пiдготовленосгi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюдrкетних кошгiв за бюджетною програмою

N9 з/п
Напрями використання бюдя<етних

коштiв *

Затвердх(eно у паспортi бюдя<етноТ програми видатки з Вiдхилення
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього загальний фонд

спецiальний

фонд
усього загальний фонд

спецiальний
фонд

усього

1 2 J 4 ý 6 7 8 9 10 11

1

Пiдготовка спортивного резерву та
пiдвиtлення рiвня фiзичноi
пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими
спортивними школами

49 996 551,00 1 691 143,00 51 687 694,00 49 996 230,98 1 928 475,72 51 924 706,70 -320,02 237 332,72 237 012,70

Усього 49 996 551,00 1 691 143,00 51 687 694,00 49 996 230,98 1 928 475,72 51 924 7о6,70 -320,02 2з7 332,72 2э7 012,7о
вlд.rлфш обфп. rФвш .rд rd. (н.дrнхr rр.дdв . 6,orrtcry) я впряIох ,rrcФrфн бодФпrrt юцй. .и .6d.l., s..Dдt нп у мсmрп бюдIdхоI проrD.lr, .,н,шо .нмlдрI

.l.п,чною.хюрrпнЕ ющl.

ll

(найменування головноrо розпорядника коштiв мiсцевоfо бюджету)

(найменування вiдповiдальноrо виконавця)

оджету)



(наданi кредити з бюдяету) на реалiзацiю мiсцевиrr/регiональних програм, якi виконуються в MerKax бюджетноТ програми

9. Результативнi показники бюджетноТ проrрами та аналiз ii виконання:

N9 з/п Найменування мiсцевоi7регiональноТ програми
3атверджено у паспортi бюджетноТ програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальни й

фонд
спецiальний

фонд усього
заrальний

фонд
спецiальний

фонд усього
заrальний

фонд
спецiальнпй

фонд
усьоrо

1 2 4 4 6 7 8 9 10 11

1

Проерама розвumку фiзччноi кульmурч mа спорmу у Вiннuцькiа
мiськiй mерumорiальнiй еромаdi на 2021-2023 po0u 19 99а 5ы,о0 1 а91 143,00 51 в87 а94,0о 19 99в 23о,98 1 928 475,72 51 924 706,7о -320,02 237332,72 237012,70

Усього 49 996 551,00 1 691 143,00 51 687 694,00 49 996 230,98 1 g28 4т5,72 б1 924 706,70 _320,02 23т332,72 237012,70

N9 з/п показники ОдниLр
вимiру Джерело iнформацiТ

3aTBeppt<eHo у паспортi бюдх<етноi програми
Факrичнi результативнi показники, досягнрi за
рахунок касових видаткiв (наданих кредитiв з

бюджеry)
Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 J 4 5 ь 7 8 9 10 11 12 13
1 та дпеи ми вними lлколами

виконавчого

ради вiд 1Э.08.2020р,
"Про затвердження 7 7 7

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у
мережi, штатiв i

iX видiв (flЮСШ, ЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на
на вhповiднi

по rалузi "Фiзична
мання яких зi

дюсш од,

Рiшення виконавчого KoMiтery
MicbKoT ради вiд 13.08,2020р.
Nе1577 "про затверАження
проепу мережi, штатiв i

роки по rалузi "Фi3ична

6 6 ь ь

сдюсшор од.

Рiцення виконавчоaо KoMiTeTy

Micbкai ради вИ 13.08.2020р,
N91 577 "Про затвердження
проекгу мережi, щтатiв i

континrепiв на вiдповИнi
роки по влузi "Фiзична

1
,1

1 1

Обсяr витрат на угримання комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкiл у розрiзi ix видiв (ffЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР), видатки на уrримання яких здiйснюються з
бюджету: rрн.

Рiшення мiськоi ради
вiд 24.,12.2020р. N952
"Про бюдхет ВiнницькоТ
MicbKoT територiальноТ
громади на 202'l pid, зi
змiнами

49 996 551,00 1 691 ,l43,00 51 687 694,00 49 996 230,98 1 928 475,72 51 924 706,70 -320,02 237 332,72 237 о12,7о

дЮсш грн.

Рiшення MicbKoT ради
вiд 24.12.2020р. N952
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoT територiальноТ
громади на 2021 piк", зi
змiнами

44 513 252,00 1 616 143,00 46 ,129 395,00 44 512 932,17 1 853 475,72 46 366 407,89 -319,83 237 332,72 237 012,89

сдюсшор грн_

Рiшення мiськоi ради
вiд 24.12.2020р, N952
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoT територiальноi
громади на 2021 piк", зi
эмiнами

5 483 299,00 75 000,00 5 558 299,00 5 483 298,81 75 000,00 5 558 298,81 -0"t9 -0,19



ч.rгатних лрацiвникiв комунальних дитячФ,
слортивних шкiл, видатки на лримання яких

з бюрi(ery, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ,
осiб

Рiщення виконавчоrc KoMiTeTy
Micbкoi ради вiд 1З,08,2020р,
N91577 "про затвердження
проекry мережi, штатiв i

контингентiв на виповiднi
роки по гФузi "Фiзична 

]

кульryра i спорt'', зi 9мiнами l

,191 
,00 191 ,00

111

191,00 191

осiб
осiб

осiб

Рiшення виконавчого KoMiтeтy
Micbкoi ради вИ ,1З.08,2020р.

М1 577 "Гlро затвердження
проепу мережi, штатiв i

континrентiв на вiдповинi
роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт|', зi змiнами

172,75 172,75 172,75

1

172,75

осiб

Рiщення виконавчого KoMiTeT}
Micbкoi ради вИ 13.08.2020р,
Nе,1577 "про затвердження
проеfrу Mepexi, шfriв i

континrентiв на вiдповИнi

роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт'', зi змiнами

18,25 18,25

8,

18,25 18,25

осiб
осiб

осiб

Рiшення виконавчоaо KoMiтery
Micbкoi ради вiд 13.08.2020р,
N91577 "про затвердження
проекry мережi, цтатiв i

коfrинrентiв на вiдповiднi

роки по rалузi l'ФЬична

культура i спорт", зi змiнами

,l13,00
1 13,00 1 13,00 113,00

flЮСШ, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтeтy
Micbкoi ради вИ ,tЗ.08.202Ор,

Nе1577 "про затвердження
проекry мережi, штатiв i

континrентiв на вiдповИнi
роки по галузi "Фiзична
культура i спорт", зi змiнами

102,50 102,50 102,50 102,50

осiб

Рiшення виконавчоrо KoMiтeтy
MicbKoT ради вiд 1З.08.2020р.
N91 577 "про зffвердження
проекгу мережi, штатiв i

контингентiв на вiдповiднi

роки ло влузi "Фiзична
культура i спорт", 9i змiнами

10,5 l0,5 10,5 10,5

осiб 4 4 4 4

MilK заmверOх<енuмч dосяенуmuмч показнчкамчрезульmаmчвнuмч по вчнчклч внаслiOокзаеальному фонOу факmччноео кошmiв:аuкорчсmання 3зв'язкуу mчм, дюсшшо lФ2оm)хе розпочала плаmнlнаOаваmчзмiнdo послуеч у звimному

\

r

111.25

СflЮСШОР, з них:

у тому числi - TpeHepiB, з них:

СДЮСШОР. з них:



Середньорiчна кiлькiсгь учнiв комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджету, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ,
(flЮСШДДЮСШОР): осiб

Рiшення виконавчоrо KoMiTery
Micbкoi ради вiд 13.08,2020р,
М1577 "Про затвердження
проекrу мережi, шaTiB i

контингентiв на вiдповiднi

роки по галузi "Фiзична
кульryра i спорт", зi 3мiнами

2 673 2 673

1

2 673 2

ДЮСШ, з них: осiб

Рiшення виконавчоrо KoMiтeтy
MicbKoi ради вiд 1З.08,202Ор.
N91577 "Про затвердження
проекry мережi, штатiв i

континrентiв на вИповИнi
роки по Елузi "ФЬична
кульryра i спорт", зi змiнами

2 398 2 398 2 398 2 398

695

1

СДЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтery
Micbкoi ради вiд 1З,08_2020р.
Nа1577 "про затвердження
проекry мережi, штатiв i

контингеfriв на вИповiднi

роки по галузi "Фi3ична
культура i форт", зi 3мiнами

174

275 275 275 275

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкiл, видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету,
у розрiзi ii видiв (flЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), шо взяли
учасrь у реriональних спортивних змаrаннях: осiб lнформацiйна довiдка

2 673

10,1

2 673

101

2 673 2 673

1

чоловiкiв осiб |нформацiйна довiдка
1 978 1 978 1 978 ,l 978

жiнок осiб lнформацiйна довiдка
695 695 695 695

ДЮСШ, з них: осiб lнформацiйна довiдка
2 398 2 398 2 398 2 398

чоловiкiв осiб |нформацiйна довiдка
1 804 1 804 1 804 1 804

жlнок осiб lнформацiйна довiдка
594 594 594 594

СflЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довiдка
275 275 275 275

чоловlкlв осiб lнформацiйна довiдка
174 174 174 174

жlнок осiб lнформацiйна довiдка
101 10,1 101 ,101

Кiлькiсгь придбаного малоцiнного спортивного
обладнання та iнвентарю для комунальних дитячо-
юнацьких слортивних шкiл, видатки на уrримання яких
здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ii видiв (ДЮСЩ,
цюсш, сдюсшор) од Розрахунок

1 373

1

,1 37з 1 э73 1 373

76
мlж та



витрати на )примання однiеi комунальнот дитячо-
спортивноI tUколи, видатки на уrримання якоj

здiйснюються з бюФtету, в розрiзi ix видiв (дЮсш,
на

261 762,о5 8 854,1 27о 61 261 76о,37 10 096,73 271 857,1 -1,68 1242,58 1 240,

9 267 029,79 257 672,55 1 1 373,85 1 372
300 4,109,59 304

Середньомiсячна заробiтна плата працiвника дитячо-
юнацькоi спортивноI школи, видатки на угримання якоI
здiйснюються з бюджету, в розрiзi ii видiв (ДЮСШ,

14 348, 14 348,18 14 34в,17 14 348, -0,01 _0,01

14 ,14 089,
,lб 793, 16 793,53 16 01

витрати на навчально-тренувальну роботу у
дитячо-юнацьких спортивних школах,

на угримання яких здiйснюються з бюджету, у
iX видiв (!ЮСШ, ЦЮСШ, СДЮСШОР) у

на

,l9 336,96 18 704,1 721,46 ,l9 -о,12 88,78 88,66

562,521 93 19 84
19 272,72 20 211

витрати на забезпечення участi одного учня
дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки

уrримання яких здiйснюються з бюдх<ету, у розрiзi ix
(ДЮСШ, ЦЮСШ, СДЮСШОР) у регiональних

1244,34 1 244,34 1 244,

,l 162,49 1

1

954,36 954,36 954,

872,49 01
2 351 2 351

пояснення м lя( ими та им, показниками
розбilкносmi Milk внаслiOок кошmiв
якостl

пiдготовлених у комунальних дитячо-юнацьких
школах, видатки на угримання яких

з бюджету, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ,
СДЮСШОР), майстрiв спорту

з них:

88 80 -8

1 22 3

58 -11 -11

3 них:
80

69 _,11 -11

16 22 6

з них:
3

3 -3

гпн розоахчнок
цюсш гон озоаwнок 257 674.4 -1,85

)шор гон. розоаwнок 4 109.59 304 564,3з 300 454.7з _0,01 -0.01

гон. розоахчнок
пюсш гпн РозDахчнок 1 4 оЕ9.в€ ,l4 089.8з _0,0з -0.03
эдюсшор гон озоаWнок -0.01

гDн розоахчнок

18 7о4,28 632,68

)ш гон. розоаwнок 1 8 562,66 673.95 19 236.61 -0.14 98.9€
)дюсшор гон. розоаwнок 2т2,7з 2о 212 19 939.27 -0.01 -0.01

гон розпаwнок

1244,34

цюсш гDн озDахчнок 1 ,l62,49

)дюсшор гDн, розоаwнок 1 958,07 1 958.07 1 958.07

Середня BapTicTb од иницi придбаного малоцiнного
спортивного обладнання та iнвентарю для комунальних
qитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання
яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi iX видiв (ДЮСШ,
КДЮсш. СДЮСШОР): гон розоахчнок

954,36

)ш -он. озоахчнок ат2,5 в72,Е -0,0,1

]дюсшор ,Dн. РозDаwнок 2 35,1.5€ 2 351.5€

эсiб HcbooMat tiйна ловiлка

88 80 _8

жlнок осiб нrьопмаl tiйна ловiлка 19 22

чоловiкiв осiб нrhопмаl liйна ловiл ка
69 69 58

осiб lнёопмаlliйна лпвiлка
85 85 80 -Б

чоловiкlв осiб lHrbonMal liйна ловiл ке
69 58

жlнок осiб lнrhоомаt tiйна ловiл ка
,16 22 о

осiб lнфоомашiйна ловiлка -?

чоловlкlв осiб lнфоомаuiйна довiлка

жlнок осiб lнdэоомаuiйна ловiдка -а



учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
видатки ка уrримання яких з,qiйснюються з бюд)l€ту,

розрiзi jx видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), якi
призовi мiсця в регiональних спортивних

осiб
755

осiб I

504

11 11
з них: осiб

660 660

440440

1

95 95 95
чоловlкlв

64 64
жlнок

105,82 105,82

кiлькосгi учнiв комунальних дитячо-юнацьких
lлкiл, видатки на уrримання яких

з бюджету, у розрiзi i.x видiв (ДЮСШ,

106,57

1 1 1

1о7 1
,1

1 05,1 3

1 100

1в
96,1 9 19 96,

ин показнrкамита

показнuкамч вчнuклч внаслiоок зменчrення запланованоi кiлькосmi пiOеоmовленuхMlx(

их показникlв

показники виконанl на

10. Узагальнений висковок про виконання бюджетноТ програми.

у ра!ульiап р.Фi*Ф аодяноi проrрами fuо*иI рофряднrш аодЕнrх юшi! ябФффо ,яфG .rюнання р.эульffir.нп повяиri., н.цйвнrх н. дФЁню мбr, . фrc: фр.нн, н..6хИнrх
у ов мя врюнiйнф шЕннr, ф!ичноФ рэыrу, по*очiнноФ опдоеофннi, !мiфiоФ 

'Цпdинку 
lдфвiмя дiвй ъ модi, фюр€фi*цП набffi н.шчок цорофФ фоФу ffi, пИф.ш

форrcченiв для рферёнф фрту

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коцJгiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми.

засmупнuк еоловч комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу Роман СЕМЧУК

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Bima СNlтдНГоловнчй бухеалmер
(п iд п ис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

осiб

,,,,l "-|"-| ,,-|

qоповiкiв
zss 

I

zssI

йнок
soo| soo| sooI

lнсьоомаuiйна довiдка
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чоловlкIв эсiб
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жlнок осiб HcbooMal liйна ловiлка
.оо| ++о|

СЛЮСШоР з них: осiб lнahопмаl liйна ловiлка
lsэ| lsэ| lsэ|

осiб lнrhопмаl liйна лоаiлка
,uI
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uoI u.I

КДЮсш, сдЮсшоР) пооiвняно з минчлим DoKoM: вlлс розоаwнок

,.,,,I .,.,,,,I

вlдс_ розоаwнок 106.57l

KlHoK вlдс. 103.73l 103.73l

з них: вlлс розоаyчнок 1 06.53 l

чоловlкIв вlлс )озDаwнок 107l

ж|нок вlдс- розоахчнок 105.13l 105.13l 105.13l

)ЛlС)СШоР з них: розпахчнок ,l00l 100l

вlл с )озоахчнок 102,351 102.35l 1 02,35|

ж|нок вlдс 'озоахчнок 96.1 9 l


