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3атверджено
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв Украiни

26 серпня 2014 року N9 836

"(у редакцi] наказу MiHicTepcTвa фiнансiв Укра]ни
вiд 0,1 листопада 2022 року N9 359)"

3BiT

про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджеry за2022 pik

KoM|TET по ФlзичнlЙ культурl lспорту вlнни MlcbKoi 2598з707
головного розпорядника кошiв мiсцевого (код за еДРПОЧ

KoM|TET по ФlзичнlЙ культурl l спорту B|HH MlcbKoI 25983707
вiдповiдального виконавчя) (код за еДРПОЦ

(код Програмноi класифiкацii
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

2. 1110000
(код Програмноi шасифiкаLliТ

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджетy)

5041 0810 УтOимання та фlнансова пiдтримка спортивних споруд
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою проrрамною масифlкацiею видаткiв та кредиryвання мiсL]евого

бюджеry)

02536000001115041
(код ТиловоТ програмноi
класифiкаLliI видаткiв та
кредиryвання MicqeBolo

бюджету)

(код ФункцiональноI
класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджеry)

(код бюджеry)(код Програмноi масифiкаLli'i
видаткiв та кредиryвання

мiсцевоrо бюджеry)

4. Цiлi державноj полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

Ns з/п Цiль державноТ полiтики

1 Збереження та пiдтримка в належному теХнiчному cTaHi iснуючоТ мережi спортивних споруд забезпечення Iх ефекгивного використання для проведення спортивних 3аходiв

5, Мета бюджетноi програми

ефективного використання для ня спортивних заходiв

6. 3авдання бюджетноТ програми

N9 з/п 3авдання

1

2 ня основних засобiв

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 використання бюджетних

коштiв *

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

загальнии

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальнии

фонд
спецiальний фонд усього

загальний

фонд

спецlальнии

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1

Утримання в належному cTaHi iснуючоl
мережi спортивних споруд комунальноl

форми власностi та забезпечення ix
ефективного функцiонування для
проведення спортивних заходiв

3 141 146,31 3 141 146,з1 3 141 146,31 3 141 146,з1

2
Забезпечення придбання основних
засобiв

97 146,00 97 146,00 97 146,00 97 146,00



7,2, ПОЯСНення щОдО причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми**

N9 з/п пояснення
1 2

I
Обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв

п

2 Вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми вiдсутнi

8, ВИДаТКИ (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю Nliсцеви/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

9. Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз ii виконання:
9,1, Аналiз показникiв бюджетноi програми

N9 з/п Найменування мiсцевоl7регiонально'i програми

3атверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

заrальний

фонд
спецiальниЙ

фонд
усього загальний фонд

спецiальниЙ

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього
,| 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проерама розвumку фiзччноt кульmурч mа спорmу у Вiннuцькi0
Micb\iй mерumорiальнiй еромаdi на 2021-2023 po\u 3 141 146,з1 97 146 3 238 292,31 3 141 146,31 97 146 3 2з8 292,31

N9 з/п показники Одниця
вимiру [жерело iнформацii

3атверджено у паспортi бюджетноТ програми
Фактичнi результативнi показники, досягнлi

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 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 затрат

1,1

Кiлькiсть спортивних споруд комунальноl форми
власностi од.

Мережа закладiв
культчри i спортч

,l,0 ,1,0 1,0 1,0

1.2 Обсяг фiнансовоТ пiдтримки з бюджеry грн.

Рiшення ВiнницьксТ
Micbкol ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про
бюджет Вiнницькоi
м icbKoi територiальноТ
громади на 2С22 рiк",
зi змiнами

3 141 146,31 3 141 146,31 3 141 146,31 3 -141 146,31

l.J
Обсяг надання фiнансовоТ пiдтримки з бюджету на
придбання основних засобiв грн,

Рiшення Вiнницькоi
MicbKoi ради вiд
21.12.2а21 N9706 "про
бюджет Вiнницькоi
MicbKol територiальноi
громади на 2022 рiк",
зi змiнами

97 146,000 97 146,000 97 146,ссс 97 146,000



2

2.1

Загальна площа примitцgбь, якi використовуються для
кв, м,

IHBeHTapHa справа,
оренди, акти

1 282, 12в2,3

2.2 кiлькiсть

Календарний план,
оренди,акти

них

21 _1 87 187

2.3 кiлькiсть
занять, акти 3 500, 3 500 2 477,0 2 477,о ,1 02з,0 1 023,0

кiлькiсть основних якi
накладна, 2, 2,0 2,0 2,о

3

3.1 509,86 509,86 509,86

3.2 основного 48 48 573,000 48 573,000 48 573,000
4 якост|

4.1
,Щинамiка кiлькостi СПОРТивних заходiв порiвняно з

1 00, 100,00 ,13,94 13,94 -86, -в6,06

кiлькостi годин тренувального процесу порiвняно 100 -100,00 107,74 107 7,74

9.2. Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показникаlии***

N9 з/п показники Одниця
вимiру ПОЯСНеНнЯ щОдО причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3

1 затрат
2 продукry

2.2 Кiлькiсть спортивних од,

фаrгич ними та затвердженими результативними показникаппи виникли внаслiдок того, що на 2022 piK заходи не були проведенi, в
вlиськовою агресiею росiйськоi федерацiТ проти Украiни та введенням, вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 24 .02 .2022 року N96412022, военного

в yKpaTHi

2.3 Кiлькiсть годин тренувального пDоцесч

та затвердженими результативними показниками виникли внаслiдок того, що було проведено менше годин тренувального процесу, в
вlиськовою агресiою росlиськоl федерацij прсти Укра'iни та введенням, вiдповiдно до Указу Президента УкраТни вiд 24.02,2022 року Ns64/2022, военного

в YKpaTHi

з ефекгивностi
4 якостl

ч.l
,Щинамiка кiлькостi спортивних заходiв порiвняно з
минулим роком вiдс,

мiж фактичними та затвердженими результативними показн иками виникли того, що запланованi на 2022 piK заходи не проведенi,
'язку з вlиськовою агресiсю росlиськоl федерацiТ проти Укра'lви та введенням, вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 24.02.2022 року N964l2o22, военного

в

4.2
ffинамiка кiлькостi годин тренувального процесу порiвняно
з минулим роком, вiдс.

розбiжностi мiж фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслiдок фактично проведених годин тренувального процесу

9.З. Аналiз стану виконання результативних показникiв

показника та якостi виникли в з вlиськовою та 24.02.2022 воOнного в

продукry

1 282,з 1 282,3

ол

210

од,

од. 0озоахчнок

Середня BapтicTb однiеj години тоенчвального пооuесч гDн розрахунок
509,86

гон Розра>сунок

минулим роком вiдс. розоахчнок

вiдс. розоахчнок 7,т4

4

в



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноi програми.

в

Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноr програми,

*'*Заэначаються пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими показниками.

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi iспорmу Сереiй КРАеВСЬКИЙ
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Головнчй бухеалmер Bima СдлтдН
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

обсязi


