
1, 1100000

Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету за2022рiк

KOMITET по Фlзичнlй культурl l спорту вlнницькоI п/lськоi рми
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

Затверджено
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 ВЗб
"(у редакцiТ наказу MiHicтepcTвa фiнансiв УкраТни
вiд 0-1 листопада 2022 року N9 359)"

25s8з7а7
(код за еДРПОУ)(код Програмноi шасифiкацii

видаткiв та кредиryванвя
мiсцевого бюджеry)

2. 1 1 
,10000 koMiTeT по фiзичнiй кvльтчрi i спортч Вiнницькоi MlcbKol Dади 2598з707

J-

(код Програмноi класифiкачir'
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджеry)

,1 
1 15062 5062 081 0

(найменування в]дловiдального виковавця)

Пiдтримка спорry вищих досягнень та органiзацiй, якi здiйснюють фiзкультурно-
споптивнч лiяпьнiеть в пдгiонi
(найменування бюджетноТ лрограми згiдно з Типовою програмною класиф]кацi€ю видатhrв та кредитування

мiсчевого бюджету)

(код за еДРПОУ)

025з6000000
(код ПрограмноI класифiкачii

видатк]в та кредитувавня
мiсчевого бюджету)

(код Типовоi програмноi
класифiкачiI видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюлжетч)

(код Функц]ональноi
класифrкацir видаткiв та
кредитування бюджету)

(код бюджеry)

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

N9 з/п [.{iль державноi полiтики

1 Впровадити заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB r а дiячiв фiзичноТ культури l спорту регiону та пiдтримати органiзацil фiзкульryрно-спортивнот спрямованостi

5. Мета бюджетноj програми
Здiйснення фiзкульryрно-масовоТ роботи серед населен ня, пiдтримка слорту виu]!,]х досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзичноТ культури та спорту

6, Завдання бюджетноl програми

N9 з/п Завдання

Виплата стипендiй MicbKoi ради кращим вихованцям спортивних шкiл MicTa
2 Заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноi культури i спорту регiону
3 Сприяння дiяльностi закладiв фiзичноТ культури i спорту та органiзацiй Фiзкультуонс-спортивноi спрямованостi

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетно|о лрограмою
7,1. Аналiз роздiлу (Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних KoLxTiB за бюджетною програмоюD

вень

N9 з/л
Напрями виксристання бюджетних

кошiз "

KacoBi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усьсго

2 3 4 5 6 7 в 9 10 11

1
Виплата стипендiй MicbKo] ради кращим
3ихованцям слор)иdнлr шкiп MicTa

10 573,00 ,10 573,с0 10 571 ,79 10 571 ,79 -1,21 1,21

2
3аохочення видатних споотсменiв,
TpeHepiB та дiячtв фiзи-ноi культури l

спосту регiону.

794 ссс,00 794 000,00 794 000,00

I



3
Сприяння дiяльностi закладiв фiзичноi
кульryри l спорту та органlзацlй
фiзкультурно спортивноl спрямованостl,

6 190 800,00 6 190 800 6 190 800,00 6 190 800,00

7,2, Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми-*

Ns з/п пояснення
1 2

1

внаслiдок фапичного використання коштiв
2 Вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих к етних коuтгiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетно'| програми,вiдслне
з

В. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

q Ррзуль,тативнt показники бюджетноТ програми та аналiз Т} виконання:
i) 1 Аналiз показникiв бюджетноi програми

Ne з/п Найменування мiсцевоi7регiональноТ програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (ваданi кредити) Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальниЙ

фонд
усього

загал ьний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальни й

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11

1

Проерама розвчmку фiзччноi кульmурч mа спорmу у Вiннчцькiй
мiськiй mерчmорiальнiй zромаdi на 2021-2023 рокч

6 995 373 6 995 з73 6 995 371,79 6 995 371,79 1,21 -1,21

Na з/п показни ки
Одниця
вимiру Джерело iнформацii

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Фаfiичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок кассвих видаl kiB
(наданих кредитiв з бюджету)

Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

загальн ий

фонд
спецiальний

фонд
усьоrо

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 т 8 о 10 11 12 lJ

1 затрат

1 .,1

Обсяг витрат на виплату стипендiй кращим учням
спортивних шкiл MicTa грн,

РiцJення Вiнницькоi
Micbкol ради вiд
24.12.2021 N97аб
"Про бюджеr
Вiнницькоi MicbKoT

територiальноТ
грсмади на 2022 piк",

зl змjнами

10 573 ,10 573 10 571,79 10 571,79 -1,21 -1,21

1.2
Кiлькiсть учнiэ комунальних дитячо-юнацьких спортивl]их
шкiл MicTa осiб

звiт та план по
мережi, шrгатах та
кснтенгентах на
вiдповiднi роки

2778 2 77а

1.з
Обсяг видаткiв на зиплату стипендiй кращим спортсменам
та трэнэрам за эисокi спортивнi досягнэння гDн,

Рiшення Вiнницькоi
Micbкoi ради вiд
24,12_2а21 Nа7аб
"Про бюджет
ВiнницькоI MicbKo]'

територiальноi
громади на 2О22 pi{"

зi змiнами

794 000 794 000 794 000 794 000



1.4

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, що виплачуються

Рiшення ВiнницькоТ
Micbкol ради вiд

12.2021 N97об

Вiнницькоj MicbKoj

громади на 2022 piк.",

зi змiнами

бюджет в 8 в 8

1.5

Кiлькiсть закладiв фiзичноi кульryри i спорry, органiзацiй
спрямованостi, яким надасться

2

21
Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкiл Micтa MicbKoi

KoMiTeTy <Про
виплату щомiсячноI
стилендiТ MicbKoT

ради кращиi.4

студентам та учням
закладiв освiти
Вiнницькоi MicbKoi
територiальноТ
громадиD на

Рiшення

17 17 17

ризначення

нии
на

Рiшення
(Про

iй крацим

за високi
та

8 8 8 8

2-2
Середньорiчна кiлькiсть спортсменiв, якi отримують

KoMiTeTy <Про

п ризнач ен ня

стипендiй кращим
спортсменам та

спортивнi
досягнення) на

Рiшення

за високi

7 7 7 7

кiлькiсть якi

lнформацiйна
506 506 506

Кiлькiсть спортсменiв, якi займаються в закладах фiзичнсl
культури l спорту, органiзацiях фiзку.lь,l урно-спортивноi
спряiмованостi, що отримують фiнансову пiдтримку з

506

а ефекгивностi
Рiше!-iня ВiнницьксТ

icbKoi ради вiд
,12,202l N9706

Вiнницькоl MicbKoi

громади на 2а22 рiк"
зi змiнами

бюджет 155,2в 155,2Е ,155,2в 155,2в

3,1 стипендii MicbKoiiсяч ни й

розоахvнок
1 1 1 1

|,

щомiсяця.

од,

продчкry

осiб

17

стипенлll од,

од,

осiб довiдка

грi



4 411 ,11 4 411 ,114 411,11 4 411,11

12 2з4,7812 2з4,78 12 234,7в 12 234,78
виrрати на одну особу (контингент), яка

в закладах фiзичноi культури i спорту,

фiзкульryрно-спортивноТ спряiмованостi, цо

773 850,00 773 850,00773

3.4

й розмiр фiнансовоi пiдтримки одному закладу
кульryри i спорry, органiзацii фiзкультурно-

спрямованостi, що отримують фiнансову
з

4 якостi
106,25,l06 106,25 1iKa збiльшенняiзменшення кiлькостi стипендiатiв

з4,1
,150,00150,00 150,00кiлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери,

з

239,81 2з9,81 239,81239,8,1

4.3

!инамiка кiлькостi спортсменiв закладiв фiзичноi культури i

спорту, органlзацii фiзкулы урно-спортивноI спрямованосгi,

що отримують фiнавсову пiдтримку з бюджету, порiвняно з

ми

9,2, Пояснення цодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками***

Nq з/п показники
Одниця
вимiоч

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фаrгичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4

1 затрат

1.1

Обсяг витрат на виплату стипендiй кращим учням
спортивних шкiл Micтa грl].

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслiдок факгичного використання коштiв

1.2

Кtлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкiл MicTa осiб

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнгими результативними показниками вiдсутнi

1.з
Обсяг видаткiв на виплату стипендiй кращим спортсменам
la lpeHepaM за високi спортивнi досягнення, грн,

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсугнi

1.4
Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, що виплачуються
щомiсяця, од.

Розбiжностi мiж затвердх<еними та досягнгими результативними показниками вiдсрнi

1,5

Кiлькiсть закладiв фiзичноТ культури i спорту, органiзацiй

Фiзкульryрно-спортив|iоl спрямованостi, яким надае:ься
ф!нансова пiдтримка з бюджету

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнгими результативними показниками вiдсутнi

2 продукry
Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
tuKiл MicTa, що !тримую]ь стипендii MicbKoT ради ос'б

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдслнi

2.2
Середньорiчна кiлькiсть спортсменiв, якi отримують
стипендll

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнугими результативними показниками вiдслнi

Середньорiчна кiлькiсть TpeHepiB, якi отримують стипендii од
Розбiжностl мiж затвердхеними та досяIну] ими резупьтативними показниками вiдсутнi

2.1

Кiлькiсть спортсменiв, якi займаються в закладах фiзичнсi
культури i спорry, органiзацiях фiзкультурно-спортивноi
спряiмованостi, що отримують фiнансову пiдтримку з

бюджету осiб

Розбiжностi мiж затвердхеними та досягнг им/ результативними показниками вiдсуl Hi

ефекrивностi
3.,1 Щомiсячний розмiр стипенлii MicbKoj ради грн. Розбiжностi мiж затзердженими та досягзлими резупьта гивними показнуками вiдсутнi

3.2 Середнiй розмiр щомiсячноi стипендii грн. Розбiжностi мiж затtsердженими та досяiнутими резуrlьтативl]ими показниками вiдсутнi

гон, розрахчнокСереднiй оозмiр щомiсячноТ стипендiI

гDн. розрахчнок

грн. Розрахчнок

вiдс. розоахчнок

150,00
вiлс, РозDахчнок

Розпэхчноквiдс,

од,



мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсутнiСереднi витрати на одну особу (контингент), яка

заЙмас]ься в заклада} ф,зично; кульгури i спорIу,

фiзкультурно-спортивноi спряiмованостi, що
пiд.1 J

Розбiжностi мiж затверджеНими та досягнГими результативними показниками вiдсутнi

J4

середнiй розмiр фiнансово'i пiдтримки одному закладу

фiзичноi культури i спорту, органiзацiт фiзкульryрно,
спортивноi спрямованостi, цо отримують фiнансову

4 KocTi
Розбiжностl мlж затвердженими та досяIнЛими результативними показниками вtдсуrнi

зм
збiльшення/зменшення кiлькостi стигlендiатiв

4,1

мiж затверджеНими та досягнутими результативними показниками вiдсрнi
flинамiка кiлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери,

вняно з ми

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнrгими результативними показниками вiдсрнi

4.3

кiлькостi спортсменiв закладiв ф|зично'i культури i

спорту, оргаlliзацii фiзкультурно-спортивноi сп

що отримують фiнансову пiдтримку з бюджеry

ми им

рямованостi,
, порiвняно з

9,3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

ьно та економноi коrrлги

1 0. Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ програми,

чинногонанансова

в ycix видах спорryзаохоченнюяктак спортсменiвспьною, рияеактуалпрограмабюджетнаДана

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноi програми,

**зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касовиХ видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетнот програми,

t**3азначаються пояснення щодо причин розбiжнсстей мiж факгичн ими та затвердженими результативними показниками,

крдавський
Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i спорmу

п ис) (Власне iм'я, ПР

Вimа САЛТАН
Головнча бухzалmер

(пiдпис) (Власне iм'я, ПРl3ВИ щЕ)

з

з


