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1, 1100000

3BiT
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету за2022 piK

KOM|TET по Фlзичнlй культурl lспорту вlнницькоi MlCbкo.i рми

3атверджено
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв УкраТни

26 серпня 2014 року N9 В36
"(у редакцii наказу MiHicтepcTвa фiнансiв Украiни
вiд 01 листопада 2О22 року N9 359)"

2598з707
(код Проrрамноi класифi(аtlii

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджеry)

(найменування головного розпорядника коштiв мiсчевого бюджеry)

2. ,1 
1 

,10000 KoMITET по Фlзичнlй культурl l спорту вlнницько[ мlськоI рми

(код за еДРПОУ)

2598з707

3.

(-"д Гtr"ф""-",kr"""ф'*ц,
видаткiв та кредиryвання

мiсчевого бюджету)

11181 10 81 10 0320

(найменування в дповiдального виконавчя)

Заходи iз запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного
лиха

(код за СДРПОУ)

02536000000
(код бюджету)

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

N9 з/п

1
лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй в умовах воснного часу

5, Мета бюджетноi програми

"пунtсгiв незламностi"

6 3авдання бюджетноi програми

(код Г]рограмноi класиф]качii
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

(код Типово'i лрограмноi
класифiкачi'i видаткiв та
кредитування мiсчевого

бюджету)

(код ФункцiональноТ
класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджеry)

(найменування бюджетноl програми згiдно з Типовою програмною класйфiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

N9 з/п Завдання

1 Забезпечення функцiонування мунiципальних "пунKaiв незламностi"

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) 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>

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

коrrлгiв *

Затверджено у паспортi бюджетноi програми Касозi вlrдатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загал ьни й

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усьоrо

1 2 3 4 5 6 7 в 9 11

Забезпечення функцiонування
мунiципальних "пугlктiв незламностi"

20 700,00 20 7с0,0с 3 441 ,00 24 141,с0 3 441,00 3 441,00

Цiль державноi полiтики

1



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

N9 з/п пояснення
1 2

1

з тим, що ДЮСШ Ns3 та ДЮСШ N96 за рахунок власних надходжень закупили цукор на забезпечення функцiонування мунiципальних "пункгiв незламностi"

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

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз tx виконання:

9,1, Аналiз показникiв бюджетноi програми

Ns з/п Найменування мiсцевоl/регiональноi програми

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 т 8 9 10 11

,1

lpoepaMa запоорання вuнuкненню наозвuчаuнuх сumуацlu
п р u ро0 н оео, mехн оzен н о2о, со цiал ьн о2о ха ра кm еру mа
наdзвuчайнuх счmуацiй в умовах военноео сmану, лiквiбацii ix
наслidкiв на 2020-2024 рокч

20 700 2о 700 20 70о 3 441 24 141 3 441 з 441

Ne з/п показники
Одниця
ви м ipy !жерело iнформацii

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

Факгичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджету)

Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальн ий

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 4 5 6 7 8 о 10 11 12 ,13

1 затрат

1.1

Обсяг видаткiв на забезпечення функцiонуsання
мунiципальних "пункгiв незламнсстi", з них на: грн

Рiшення ВiнницьксТ
Micbкoi ради вiд
24.12.2021 N97аб
"Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoT

територiальноТ
грсмади на 2022 рiк"
зi змiнами,
розрахунок

20 700 20 7а0 20 700 24 141 3 441

1,2 пэидбання чаю пакетованого грн Рсзрахунок
2с 700 20 700 20 700 2о 70о



продукry

2.1
Максимальна кiлькiсть осiб, цо мо)qaгь одночасно
перебувати в мунiципальних "пунктах незламностi" осiб

рiшення виконавчого
KoMiTeTy вiд
24.11.2022 року
N92586 (про
органiзацiю та
функцiонування
мунiципальних
"пунктiв
незламностi" на базi
закладiв, що
фiнансуються з

бюджеry Вiнницькоi
MicbKo]

територiально'i
громади,
комунальних
пiдприемств та
органiзацiй), зi
змiнами, розрахчнок

,160 160 160 ,160

2.2
Кiлькiсть днiв, на якi забезпечусться функцiонування
мунiципального "пункгу незламностi" днiв Розрахунок

15 15 15

2.з
Кiлькiсть чаю пакетованого на 1 мiсце в мунiципальному
"пункгi незламностi" на добу шт,

рiшення виконавчого
KoMiтeтy вiд
24.11 .2022 раку
Ne2586 (Про
органiзацiю та
функцiонування
мунiципальних
"пункгiв
незламностi" на базi
закладiв, щс
фiнансуються з
бюджету Вiнницькоi
MicbKoi
територiальноТ
громади,
комунальн их
пiдприемств та
органiзацiй), зi
змiнами, розэахчнок

3

ефекrивностi

3,1

Середнi витрати на 1 мiсце в мунiципальному "пунктi
незламностi" за добу грн. Розрахунск

8,62 8,62 8,62 1,43 10,05 1,4з 1,43

4 якостl

4.1
PiBeHb забезпечення потреби в коштах на функцiонузання
мунiципального "пунi{ту незламностi" вiдс. Розрахунок

100 100 1с0

2



9.2, пояснення щодо причин розбiжностей мiж факtичними та затвердженими результативними показниками***

N9 з/п показники
Сдниця
вимiру

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4

1 затрат

1,1

Обсяг видаткiв на забезпечення функцiонування
мунiципальних "пунктiв незламностi", з них на: грн.

Розбiжностiмiжзатвердженимитадосягнутимирезультативнимипоказникамипоспецiалы]омуфондувиниклиузв'язкузтим,щоДЮСШN93та ДЮСШ
N96 за рахунок власних надходжень закупили цукор на забезпечення функцiонування мунiципальних "пунггiв незламностi"

1.2 - придбання чаю пакетованого грн- Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсугнi

2 продукгу

2.1

Максимальва кiлькiсть осiб, що мохýaгь одночасно
перебувати в мунaципальних "пунктах незламностi" осiб

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсугнi

2.2
Кiлькiсть днiв, на якi забезпечуеться функцiонування
мунiципального "пункту незламностi" днiв

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнгими результативними показниками вiдсрнi

Кiлькiсть чаю пакетованого на ,1 мiсце в мунiципальному
"пунктi незламностi" на добу шт

Розбiжностi мiж затверджевими та дссягнутими результативними показниками вiдсуrнi

з ефекгивностi

Jl

Середнj витрати на 1 мiсце в мунiципальному "пункri

незламностi" за добу грн.

Розбiжностiмiжзатвердженимитадосягнутимирезультативнимипоказникамипоспецiальномуфондувиниклиуза'язкузтим,щоДЮСШNа3та ДЮСШ
N96 за рахунок власних надходжень закупили цукор для на забезпечення функцiонування мунiципальних "пункгiв незлапrностi"

4 якостl

4.1

PiBeHb забезпечення потреби в коштах на функцiонування
мVнiципального "пункту незламностi" вiдс.

Розбiжнсстi Mi)K затвердженими та досягнгими результативними показниками вiдсугнi

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

незламнсстi"

10. Узагальнений висновок про виковання бюджетноi програми.

незламностi" на е

^ зазначаюъф Bci напрями виюриmння б!дrefrих Фшiв, gтвердreнi у паспоф бодФоI проrрами

***Зазначаються пояснення U_.lодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими показниками,

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i спорmу

Галовнчй бухеалmер

(пiдпис)
Сереiй КРДеВСЬКИЙ
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Вimа САЛТАН
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

\..ý-_ jЭ.-_
rygдq---


