
Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

TyPl l спорту вlнни MlcbKoi

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я населення "Спорт

для Bcix" Ta проведення фiзкульryрно-масових заходiв серед це9949rFii !9I!9ry

3атверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

26.08,2014 N9 836
"(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)"

25983707
(код за СДРПОУ)

2598з7о7
(код за еДРПОУ)

02536000000

1. 1100000
(код Гlрограмно-r шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

2, ,1 ,1 10000
(код Проrрамноi mасифiкаLlii

KOM|TET по
rоловного розпорядника мiсчевоrо брджеry)

видаткiв та кредиryванпя
мiсцевого бюджеry)

J 1 1 15061 506,1 081 0
(код Програмноi шасифi(ацiТ

видаткiв та кредиryвавня
мiсцевого бюджеry)

(код Типово-l проrрамноТ
шасифiка[|ii видаткiв та
кредиryвання мiсце8оrо

бюджету)

(код ФункlliональноТ
иасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(найменування бюджетноТ програми згИно з Типовою проrрамною шасифiкацiсю видаткiв та кредиryвання
мiсчевоfо бюджеry)

(код брджеry)

4. Цiлi дер)i<авноI полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

N9 з/п Цiль деря€вноj полiтики

1 Створення умов для залучення широких верств населення до занять фiзичноТ кульryрою

5. Мета бюджетноТ програми
3дiйснення фiзкульryрно-масовоТ роботи серед населення. пiдтоимка спорry виц.lих досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзичноТ та спооry

6. 3ацання бюджетноТ програми

N9 з/п 3авдання
,l

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коt[гiв за бюджетною програмою

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

коцлгiв *

KacoBi видатки 3

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний' фонд

усього
загальний

фонд
спецlальнии

фонд
усього

1 2 4 6 7 8 9 ,10 11

,l

Органiзацiя фiзкульryрно-оздоровчоi
дiяльностi, проведення масових
фiзкульryрно-оздоровчих i спортивних
заходiв.

756 379,00 756 379,00 756 379,00 756 379,00

Усьоrо 756 379,00 756 379,00 756 з79,00 756 379,00

KOM|TET по ФlзичнlЙ культурl l спорту вlнницькоi MlcbКoi рАди
(найменуваввя вiдповИального виконавчя)



(наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевD/регiональних програм, якi виконуються в мех€х бюджетноj програми

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз ix виконання:

N9 з/п Найменування мiсцевоi7регiональноТ програми

3атверджено у паспортi бюджетноТ
програми

KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальнии
фонд

спецlальнии
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонА

спецiальний
фонд

усього

1 2 а 4 5
^

7 б о 10 11

1

розвчmку кульmурч mа спорmу у Вiннчцькiй
на 2о21-2023

756 379,00 756 379,00 756 379,о0 756 379,о0

Усього 756 379,00 756 379,00 756 379,00 756 379,00

Вiдхилення3атверджено у паспортi бюджетноi
програми

Факrичнi результативнi показники,

досягнугi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджеry)

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд

Одниця
вимiру Джерело iнформацij

загальнии
фонд

N9 з/п показники

11 12 ,1з
7 8 о 10а 4 61 2

внихмасових I1 дlяльностI

5757 57 57

кiлькiсть

Календарний план
КФКС спортивно-

заходiв на

92 52о

витрати на проведення одного фiзкульryрно- ,tз 269,81 13 269,81 1з 269,8113 269,81

92 92 92

BHocTI

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на

Кiлькiсть учасникiв (людино-днiв) заходiв, якi цiйснюються
на територii регiону безпосередньо струfiурним

8,18 8"1 8,188,18

flинамiка кiлькосгi заходiв, якi здiйснюються на територii 100,00 11 1

заходiв, якi здiйснюються на територiI регiону
витрати на одного учасника (людино-день)

HaMiKa кiлькостi учасникiв заходiв, порiвняно з
1 69, ,t69, 169,169,76

показникlв
показники виконанi в

,10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязi

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних KoltпiB, затвердженi у

3асmупнuк еоловч комimеmу по фЬччнiй кульmурi i
спорmу

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Вimа САЛТдНГоловнчй буеалmер

паспортi бюджетноТ програми.

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

гпн розоаwнокмасового заходч.

вlлс. розоахчнокпопеоелнlм nokoм

Роман СЕМЧУК


