
Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету за2022рiк

3атверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцiТ наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни
вiд 01 листопада 2022 року N9 З59)"

259вз7о71 1 100000 ком|тЕт по Фlзичнlй культурl l спорту вlнницькоI Mlcbкoi рми
(код Програмво] класифiкацil

видаткiв та кредитування
мiсцевоrо бюджетY)

(найменування головного розпорядника кощтiв мiсцевого бюджету)

2.1110000 KOM|TET по Фlзичнlй культурl l спорту вlнницькоi мlськоI рми

(код за еДРПОУ)

25983707
(код Проrрамноi шасифiкацii

видаткjв та кредитування
мiсцевого бюджету)

(найменування вiдповiдальяого виконавчя) (код за еДРПОУ)

025360000001117325 I 5zэ 0443 Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноi кульryри i спорry
(код Програмноi шасифiкацii

видаткiв та кредитування
мiсчевого бюджеry)

(код Типовоi програмноi
класифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсчевого

бюджеп)

(код Функl]iональноi
класиф]качii видат(iв та
кредитування бюджеry)

(наймевування бюджетноi програми зriдно з Типовою програмною шасифiкаt]iою вйдаткiв та кредиryванвя
мiсчевого бюджету)

(код бюджету)

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

N9 з/п l-{iль державноi полiтики

1 3абезпечення розвитку об'ектiв галузi "Фiзична культура i спорт"

5. Мета бюджетноj програми
забезпечення реконстрчкцiт об'екгiв

6. Завдання бюджетноi програми

N9 з/п Завдання

1 Забезпечення реконструкцii об'октiв

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

7.1. Аналiз роздiлу <Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

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

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

кочJгiв "

Затверджено у паспортi бюджетноТ програми KacoBi видатки (наданi ити 3 Вiдхилення
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11

1 Забезпечення реконструкцii об'екгiв 21 9 483,00 21 9 483,00 219 482,26 219 4в2,26 -0,74 -0,74

Na з/п пояснення
1

1
внаслiдок фактичного використання коштiв



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

9, Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз'iх виконанняj

9,1, Аналiз показникiв бюджетноi програми

N9 з/п Найменування мiсцевоi7регiональноi проrрами

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Kacoвi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний
фонд

спецjальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11

,1

Проерама економiчноео i соцiальноео розвumку Вiннчцькоi MicbKoi'
mерчmорiальноТ epoMaOu на 2022 piK

219 48з 219 483 219 482,26 219 482,26 -0,74 -0,74

Ne з/п показники
Одниця
вимiру Джерело iнформацij

3атверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Факгичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджету)

Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонА

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12 13

1 затрат

1.1 Обсяг видаткiв на реконструкцiю об'октiв грн.

Рiшення Вiнницькоi
MicbKoi ради вiд
24.12.2021 N97об
"Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoi
територiальноТ
громади на 2022 piK",

зi змiнами

219 4в3,00 219 483,00 21s 482,26 219 4в2,26 -о,74 -0,74

1.2 Обсяг реконструкцii об'скгiв кв, м
кошторисна
докчментацiя

1 
,19,30

1 19,з0 1 19,30 1 19,30

2 продукry

2.1 Кiлькiсть об'екгiв, якi плануеться реконструювати од.

Рiшення Вiнницькоi
MicbKoT ради вiд
24.12.2021 N9706
"Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoi
територiальноi
громади ла 2022 рiк",
зi змiнами

1 1 1 1

3 ефекrивностi
J, l середнi витрати на реконструкцiю одного об'еfiа грн Розрахунок 21 9 483,00 219 483,00 219 482,26 219 482,26 -0,74 -0,74

J.z середнi витрати на 1 кв.м. реконструкцiТ об'екга, грн. Розрахунок 1 840 1 840 1 840 1 840

4 якостI

4,1
,Щинамiка кiлькостi об'ектiв реконструкцi] порiвняно з

попереднiм роком. вiдс. Розрахунок
50,0 50,0 50,0 50,0

4,2 PiBeHb готовностi об'екriв реконструкцiТ на початок року вiдс. Розрахунок 5в,2 5в,2 58,2 58,2

4,3 PiBeHb готовностi об'екгiв реконструкцii на кiнець року вiдс, Розрахунок 61,0 61,0 61,0 61,0



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

Ns з/п показники
Одниця
вимiру

пояснення цодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками

1 2

1 затрат
1.2 обсяг на об'екгiв грн. Розбiжностi мiж факгичними та ими результативними показниками виникли згiдно факгичного використання кош_ггiв

2 продукry
з ефективностi

Середнi витрати на реконструкцiю одного об'екга грн Розбiжностi мiж факгичними та затвердженими ми показниками виникли згiдно факгичного коtшгiв

4 якостi

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

кошгriввиникли запоказника та

1О. Узагальнений висновок про виконання бюджетноi програми.

об'екгiв" виконана вкоtцгiв "забезпечення обсязiза ви

* 3азначаються Bci напрями використання бюджетних коLtлгiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми.

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

Голова Kovimemy по фiзччнiй кульmурi i спорmу Сереiй КРДеВСЬКИЙ
(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)

Головнчй бухеалmер Вimа САЛТАН

'Рi",,
(Власне iм'я, ПРl3ВИЩЕ)

4


