
1. 1 1 00000
(код ПроФамноТ шасифiкачii

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджеry)

2. "l"l 10000
(код Проrрамноi шасифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджету)

3BiT

про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2021 piK

KoMITET по Фlзичнlй культурl l вlнни MlcbKoi
головноrо розпорядника кощiв мiсцевого

KoMITET по оtзичнtй культурl l в|нн мlськоI
виконавчя)

Пiдтримка спорry виших досягнень та органiзацiй, якi здiйснюють фiзt<ульryрно-

5062 0810
видаткiв та кредиryвання

Затверджено
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв Украjни

26"08.20,14 N9 836

"(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)"

25983707
(юд за бДРПО'

25983707
(код за еДРПо'

02536000000
(код бюджеry)

t 1115062
(код Про.рамно-1 шасифiкачiT

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

(код ТиповоI проrрамноi
иасифiкацi-r видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi
масифiкацi-l видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

бюджетноi проrрами проФамною
бюджеry)

4. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

N9 з/п Цiль державноТ полiтики

ити заохочення видатних вта та
1

5. Мета бюджетноi програми

здiйснення ооботи серед населення, пiдтримка спорry вичlих досягнень та заходи з регiонального фiзичноТ кчльryри та спорry

6. Завдання бюджетноj програми

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

Ns з/п 3ацання

MicbKoT вихованцям

видатних та дiячiв фiзичноТ

дlяльностl закладlв та и

1

2
J

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

коштiв *

KacoBi 3

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього эагальний фонд

спецlальнии

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 J 4 7 8 9 ,l0 11

1
Виплата стипендiй мiськоI ради кращим
вихованцям спортивних шкiл MicTa

22 393,00 22 39з,00 22 387,32 22 387,32 -5,68 -5,68

2
3аохочення видатних спортсменiв,
TpeHepiB та дiячiв фiзичноi кульryри i

спорry регiону.

336 000,00 336 000,00 336 000,00 ззб 000,00



5 194 550,00 5 194кульryри i спорry та органiзацiй
дiяльностi закладiв фiзичноТ

5 194 550, 5 194 550,003

5 552 937 -5,685 552Усього
за напрямом використання бюдt<етних коштiв вiд обсяriв, затвердкених у програми, винимообсягiв касових видаткiв (наданих 3

8. видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноj програми

9. Результативнi покаэники бюджетноТ програми та аналiз |.x виконання:

Nя з/п Найменування мiсцевоilрегiональноТ програми
3атверджено у паспортi бюджетноi програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальнии

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецlальнии

фонд
усього

загальнии

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проерама розвumку фiзччноi,<ульmурч mа спорmу у Вiннчцькiй
мiськiй mерumорiальнiй epoшadi на 2021-202З рокч

5 552 943,00 5 552 943,00 5 552 9з7,32 5 552 937,32 _5,68 -б68

Усього 5 552 943,00 5 552 94з,00 5 552 937,32 5 552 9з7,з2 _5,68 -5,68

Ne з/п показники
Одниця
вимiру Джерело iнформацiТ

3атверджено у паспортi бюджетноТ програми
Факгичнi результативнi показники, досягнуri

за раryнок касових видаткiв (наданих
кредитiв з бюджеry)

Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 R о ,l0 11 12 13

1 вихованцям спортивних tлкiл MicTaстипендiй мiськоi ради кращим
затрат

Обсяг витрат на виплаry стипендiй кращим гlням
спортивних шкiл Micтa грн.

Рiшння ВiнницькоТ
MicbKoT ради вiд
24j2,2О2О N9 52 (Про
бюджет ВiнницькоТ
ilicbKoT територiальноi
громади на 2021 piк )

22 393 22393 22 387,32 22 387,32 _5,68

3BiT та план по
штатах та 2 595 2 595 2 2

Кiлькiсть yчHiB комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкiл Micтa

на

пояснення мiж та и

Рфбh<носmi мiя< mа показн ч кам u Bu н u кл ч внасл iOoK

та план по
мережi, штатах та
контенгентах на

,lб 16
Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкlл MIcbKoI осiб

ита ми вними показниками

Mix< mа показнчкамч

Вiнницькоj

ради вiд
12.2020 Ns 52 (Про 155,56

ВiнницькоI
територiальноi

на2021

пояснення та показниками

155,56 -0,09 -0,09

РозбЬкносmi мiж эаmверФкенчмч mа Оосяенуmuмч резульmаmчвнчмч показнuкамч вчнч!!!з!з9!@9! фэ!ц!! кошmiв

55о,оо 

l

5 552 937,32| -5,6Е5 552 943,00|

внаслiдок фактичного використання коштiв

осiб

продукry

,lб ,lб

l l lомiсячний позмiо стипендii Micbkoi оади гпн

155,47 155,47



iKa збiльшення/зменшенвя кiлькостi стипендiатiв
1 00, 100,00 100,00

мlж ита показниками
показнuкамч

2 видатних спортсменiв, TpeнepiB та I

)на2о21

ВiнницькоТ

ради вiд
12.2020 N9 52 (Про

Вiнницькоj
336 000 ззб 000 JJo 336

Обсяг видаткiв на виплаry стипендiй кращим спортсменам

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, ч{о виплачуються
1 1

,l
1

пояснення мlж та вними показниками
мЬк показнчкамч

якi
7 7 7якl

пояснення м lя( ита показниками
Рфбiжносmi Mbr< mа показнчкамч

2 2 800 2 2 800

пояснення Ml)|( та показниками
Milt< mа показнuкамч

якостl

58,82 58,82кiлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери,

пояснення мlж показниками
мЬк mа

закладiв I та спрямованостi.

закладiв фiзичноi кульryри i спорry, органiэацiй
спрямованостi, яким надаеться

Вiнницькоi

територiальноТ
на 2021 piк,, зi

Micbкoi ради вiд
24,12.2020 М 52 (Про
бюджет ВiнницькоТ о 8

пояснення мiж та
розбi>кносmi мiж mа покаэнчкамч

211 1кiлькiсть та
пояснення мlж и

роэбькносmi мьк mа показнuкамu

24 618,72 24 618,72 24 61 24 618,72

Середнi витрати на одну особу (контингент), яка
займаеться в закладах фiзичноТ кульryри i спорry.
органiзацiях фiзкультурно-спортивноj спряiмованостi, що

649 318,7 649 3,18,75 649 31 8,75

Середкiй розмiр фiнансовоТ пiдтримки одному закладу

фiзичноj кульryри i слорту, органiзацiТ фiзкульryрно-
спрямованостi, що отримують фiнансову

649 3,18,75

пояснення чин мlж та ими показниками
MilK mа показнчкамч

pntnawHoK 100,00
вiдс.

затрат

та тоенеоам за високi споотивнi досягнення гDн.

ол РозпэWнокломiсяuя

пDодчктч
fл. розоахvнок 6 6 € 6

гпн розоаwноксеоеднiй оозмiо цомiсячнот стипендiт

вiдс. РозDахчнок
58,82 58,82

3
затрат

8

од.
показниками

пDодчктч
осiб розоахчнок 211 211

гOн. розоахчнок

гон розоаwнок



104,98

кiлькостi спортсменiв закладiв фiзичноi кульryри i

спорry, органiзацiт фiзкульryрно-спортивнот спрямованостi,

lло отримують фiнансову пiдтримку з бюджеry, порiвняно з

ими та ми имимiж
мЬк mа

виконання показникiв

1О. Узагальнений висновок про виконання бюджетноI програми.

дана бюджетна програма о акryальною, так як сприяе заохоченню спортсменiв в ycix видах спорry

Фiнансова дисциплiна на високому piBHi згiдно чинного законодавства

* 3азначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноi програми.

1асmупнuк еоловч комimеmу по фhччнiй кульmурi i
спорmу

Головнчй бухеалmер
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвице)

,*,"l,..,,l,..,,,|
pnan2wнoквlлс

Роман СЕМЧУК
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Bima СдЛТдН


