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класифiкацiI видаткiв та
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3,

3атверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцiТ наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 01 листопада 2022 року N9 359)"

3BiT
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджеry за 2022 pik

KOM|TET по Фlзичнlй культурl l спорту вlнницькоi мlськоI рми 25983707
(найменування головного розпорядника кошiв мIсцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

KoM|TET по ФlзичнlЙ культурI,| спорту вlнницько[ MlCbКol рми 259837о7
(найменування вiдповiдального виконавчя) (код за еДРПОУ)

5061 08,10

Забезлечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я населення "Спорт
для Bcix" та проведення фiзкультурно масових заходiв серед населення регiону

(найменування бюджетноI програми згiдно з Типовою лрограмною mасифiкацiсю видаткiв та кредитування
мlсцевого бюджету)

02536000000
(код бюджету)

4, Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

N9 з/п Цiль державно'i полiтики

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

Na з/п 3авдання

1 Органiзацiя фiзкультурно-оздоровчоТ дiяльностi, проведення масових фiзкультурно-оздоровчих i спортивних заходiв,

7, Видатки (наданi кредити з бюджеry) та налрями виксристання бюджетних коштiв за бюджетною прсграмою:

7.1, Дналiз роздiлу <Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних ксштiв за бюджетною програмою)

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

коштiв *

програми KacoBi видатки з Вiдхилення

загальний

фонд

спецiальний
усього

загальнии

фонд
спецiальний

фонд
усього загальний фонд

спецiальн и й
усього

1 2 3 5 6 7 в о 10 11

Усього 1 78с 983,00 1 7в0 983,00 1 78с 975,15 1 780 975,15 7, в5 -7,85

Органiзацiя фiзкультурнс-оздорсвчсi
дiяльностi, проведення масових
Фiзкультурно-оздорозчих i спортивних
захсд iB.

1 7в0 983,00 1 7в0 9в3,00 ,] 7в0 975,15 ,] 780 975,,] 5 7,в5 -7,85

5 мфа ФоджФноI лрофами
Зд йФення фiз{ульDтно мафюI р.6оти фред наФення, пiдrримrа фрп вищих доФпень ft з*оди з рёriональноrо розвrтху фiзичноi культури та фрту,

3 Зацання бодreпоi програми

1



7.2 Пояснення щодо причин вlдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напряпilолл використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми""

N9 з/л пояснення
1 2

1

фактичного викорисгання коштiв

8, Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевиrрегiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

9, Результативнi показники бюджетноj програми та аналiз Тх виконання,
9 '1, Анапiз показникiв бюджетноi програми

N9 з/п Найменування мiсцевоl7регiональноТ програми

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальнии

фонд
спецlальни и

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 з 4 5 6 7 8 а 10 11

1

Проерама розвumку фiзuчноi кульmурu mа спорmу у Вiннчцькiй
мiськiй mерumорiальнiй epovadi на 2021-202З poKu

1 780 983 1 780 98з 1 780 975,15 1 780 975,1 5 -7,85 -7,85

N9 з/п показники
Одниця
вимiру l]жерело iнформацiI

3атверджено у паспортi бюджетноi
програми

Факгичнi результативнi локазники, досягнрi за

рахунок касових видаткiв (наданих кредиliв з

бюджеry)
Вiдхилення

загальний

фонд
спецlальнии

фонд
усього

загальни и

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд

спецiальний
фонд усього

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат

1.1 кiлькiсть фiзкчльryрно-масових заходiв, од-

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний Diк

58 т2 72 14 14

2 продукry

2.1

Кiлькjсть учасникiв (людино-днiв) заходiв, якi здiйснюються
на територii регiону безпосередньо структурним
пiдроздiлом мiсцевих органiв, сд,

Календарний план
по КФКС спортивно-
масових заходiв на
вiдповiдний piK

92 600 92 600 6 600 6 600 -80 000 _86 000

3 ефеrгивностi

3,1

Середнi витрати на проведення одного фiзкульryрно-
масового заходу, грн, Розрахунок

30 706,60 30 706,60 24 735,77 24 735,77 -5 970,83 -5 970,83

Середнi витрати на одного учасника (людино-день)
заусдlв, якi здiйснюються на територIi регlону
безпосередньо стDчктVрним пiдроздiлсм мiсцевих сOганiв. грн, Рсзрахунок

19,23 19,23 269,84 269,84 250,61 250,6-1

якостi
,Щинамiка кiлькостi заходiв, якi здiйснюються на територii
pet iочу, псрiаняно з пспереднiм рокоv, вiдс, Розрахунок

101 ,75 101 ,75 7,13 /.lJ -91,62 -94,62

4,2
,Щинамiка кiлькостi учасникiв заходiа, порiвняно з
попереднiм роком, зiдс, Розрахунок

] 00,09 100,09 126,32 126,32 25,23



9.2. пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими резупьтативними показниками**"

N9 з/п Г|о казн и ки
Одниця
вимiру

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж факrичними та затвердженими результативними показниками

1 3 4

1 затрат

1,1 Кtлькiсть фiзкчльтурно-масових заходiв, од.

Розбiжностi мiж факгичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслiдок збiльшення фактично проведених фiзкультурно-масових
заходiв

2 продукry

2,1

Кiлькiсть учасникiв (людино-днiв) заходiв, якi здiйснюються
на територii регiону безпосередньо струкryрним
пiдроздiлом мiсцевих органiв. од.

розбiжностi мiж фактичними та затвердженими результативними показниками виникJ,lи внаслiдок того, цо запланована кiлькiсть учасникiв (людино-днiв) на 2022

piц факгично зменшилась, в зв'язку з вiйськовою агресiею росiйсько'l федерацiТ проти Украiни та введенням, вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд

24.02.2022 року Ns64/2022, военного стану в yKpaTHi

J ефективностi

3,1

Середнi витрати на проведення одного фiзкульryрно-
масового заходч грн

Розбiжностa мiж фактичними та затвердженими результативними показниками виникJ]и внаслiдок збiльшення фактично проведених фiзкультурно-маСОвих
заходiв

з.2

Середнi витрати на одного учасника (людино-день)
заходiв, якi здiйснюються ва територi] регiону
безпосередньо стрчкryрним пiдроздlлом luiсцевих органiв, грн,

Розбiжностi мiж фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслiдок того, що запланована кiлькiсть учасникiв (людино-днiв) на 2022

piц фаrrично зменшилась, в зв'язку з вiйськовою агресiею росiйськоТ федерацiТ проти Украlни та введенням, вiдповiдно до Указу Президента УкраТни вiд

24.02.2022 року N964/2022, военного стану в yKpaTHi

4 якостi

4.1
Динамiка кiлькостi заходiв, якi здiйснюються на територij
регiону, порiвняно з попереднiм роком. вiдс.

розбiжностi мiж фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслiдок того, що запланована кiлькiсть учасникiв (людино-днiв) на 2022

piK факгичво зменшилась, в зв'язку э вiйськовою агресiею росiйськоi федерацil проти Украiни та введенням, вiдповiдно до Указу Пре3идента УкраТни вiд

24.02.2О22 року Na64/2022, военного стану в yкpaiнi

!инамiка кiлькостi учасникiв заходiв, порiвняно з

попеDеднiм ооком вiдс.

розбiжностi мiж фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслiдок збiльшення фактично проведених фiзкультурно-масових
заходiв

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

показникiв виникли в з вlиськовою 24.02.2022 ввоснного

,l0. Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ проrрами.

виконана в обсязi

'зазначаюlфя фi яапряии вихориФання бодreтнш юшпq затвердхен у паспортi боджепоi профами

*"*Зазначаються пояснення щодо причин рсзбiжностей мiж факrичними та затвердженими результативними показниками.

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

Головнчй бухеалmер Bima САЛТАН
(Власнэ iм'я, ПРIЗВИЩЕ)

\-*алr-*\


