
пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2023 piK

KoMITET по оlзичнtй кульryрl l спорту вtнницькоi MlcbKoi рми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 20,] 4 року N9ВЗб
(у редакцiТ наказу MiHicтepcTвa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 201 В року N9 1 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоТ
MicbKoT ради

(найменування головного розпорядника коштiв мiсqевого бюджеry)

вiд ОР.О2.2О23р. Nq 2SlO1l9I -/ У

2598з7071 1 00000
(код Програмноi

класифiкацij видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

1,1 10000
(код Програмноi

класифiкацii видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

1115011
(код Програмноi

класифiкацii видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюдх<ету)

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiнницькоi MicbKoi ради

(код за еДРПОУ)

259837072.
(найменування вiдповiдального виконавця)

081 0
Проведення навчально-тренувальних зборiв i

змагань з олiмпiйських видiв спорry
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою
проtрамною класифiкацiсю видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

(код за еДРПОУ)

0253600000
(код бюджеry)

4. Обсягбюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань - 10'l16228гривень,утомучислiзагальногофонду- 10116228гривеньтаспецiальногофонду-Oгривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноI програми

1 БюФ{фий Фдеrc У{раltrи,
2,заФнУкраiнивдOз,11 2022 роkу N9 2710-1x "Про Дерювяий бодreт УФаiни на 202З pil.',
з р]reнNя в нницькот м]сьюI ради ви 2з,12,2022р N! 1з40 "про бюдв в нницьюi MicbKoi терфрiальноi громади Nа 202з pi( ,

4 НаGз мiNLфрсrва фiнанс]в Украiilи в]д 26,03 2014 Nr 3З6'Продфкiпитэння запровадreння проrрамно цiлюфФ мефду сиадання re виюнання мiо,]евих бодreПв' ззм]нами,

{ульryри l спорrу' зi змiNами,

ус]х м сцеаW бюджПв', зi зм нами
7, накfi М нiФер(E фюнсiв У{раilни вц 20 0ý 2017 Ns 793 "Про затФрд*вня сшадовш проФам басиф кацii видатriв й кредиryъання м].!]евих бюдgiы , зi зм]нами
3, лрофай розаиlу фъичноi {ультури ъ Форry у в нницькiй мiськiй reркор]фьнiй Фомадi на 2о21-202з роки (рiшння Mi.bKoi ради в]д зо 10,2020 t"!2464, зi змiяами)

501 1

(код Типовоi програмноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

(код Фувкцiональноl
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджету)

1



6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N9 з/п

1 мiжнародних змаганнях, що сприятиме укрiп!енню духV ч молодi та пiдвищенню авторитеry Micтa у BceyкpaiНcbкoмy та cBiToBoMv споDтивномV pyci з олiмпiйських видiв спорry.

7. МетабюджетноТпрограми
Забезпечення розвитку олiмпlиських видiв спорту

8. Завдання бюджетноi програми

N9 з/п

1

2

навчально - з олlмпIиських 3 зма ган ь

l змагань з олlмпlиських з змагань

3 I змагань з олiмпiйських

4 гнень областi на змаганнях з олiмпiйських MicbKo'i

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 5

1
Проведення навчально - тренувальiiих зборiв з олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки дс
реriональних змагань

1 290 766 1 290 766

2
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки

до всеукраjнських змагань
5 062 ]76 5 062 ,176

3 змагань з олiмпiйських 981 940 98-1 940

4
Представлення спортивних досягнень спортсменами збiрних команд областi на всеукраiнських

змаганнях з олiмпiйських видiв спорry вiд ВiнницькоТ MicbкoT територiальноi громади
2 7а1 346 2 7в1 з1,6

Усього 10 116 228 10 116 228

10. Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, u]o виконуються у складi бюджетноi програми гривень

N9 з/п Найменування мiсцево] / регiонально] програми загальний фонд Спецiальний фонд Усьоrо

1 2 4 5

1 Програма розвитку фiзичноi кульryри та спорry у Вiнницчкiй мiськiй громадi на роки 1о 116 228 10 116 228

Усього 10 116 228 10 1"lб 228

'l 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ns з/п показники одиниця
вимiрч ffжерэло iнформацiТ Загальilий фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 ь 7

навчально - тренувальних видiв з пiдготовкя змагань1

1 затрат

КiлькiстЬ навчальнО - тренуiзальниХ зборiв з олiмпiйських влдiв спсрту з пiдготовки
од

Календарний план по КФКС спортивно-
мdсових за}одlв на вiдпозiдниЙ ptK

регiональних змагань

Кiл5к!сть людино - днiв навчально - тренузальних зборiз з олiмпiйських видiв

cncpтy з пiдготовки дс регiснальних змагань
од

Календарний плач по КФКС спортивно,
массзих захсд,з уа вiдпозlдний pib

7 59-] 7 591

з

4с

продчкту



ефекгивностi
170,04170,04грнсереднi витрати на один людино-день навчально-тренувальних

з пIдготоаки до регlональних змаганьолlмпlиських

191,67191вiдс. Розрахунокз олiмпiйських видiв спорry з

пiдготовки до регiональних змагань з минулим
навчально-тренувальнихДинам

i змагань з олiмпiйських з пiдготовки до всеукраТнських змагань

1

од
Календарний план по КФКС слортивно-
масових заходiв на вiдповlдний piK

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з олiмпiйських видlв спорry з пiдготовки

всеукраiнських змагань

22 48222 482
заходiв на вiдповiдний pik

план по КФКС спортивно-
од,КiлькIсть людино-днiв навчально-тренувальних зборiв з олiмпiЙських видiв спорту

з пiдготовки до всеукраIнських змагань

3

225грн, Розрахуноксереднi витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборiв з
змаганьвидiв спорry з пiдготовки

4

11вiдс, Розрахуноккiлькостi навчально-тренувал5них зборiв з олiмпiйських видiв спорту з

до всеукратнських змагань з минулим
змагань з олiмпiйських видiвlJ

1 затрат

87Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходlв на вiдповiдний piKод.Кiльк!сть регiональних змагань з олiмпiйських видiв спорту

8Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповlдний piK

8од.людино-днiв участi у регiональних змаганнях з олiмпiйських видiв спорту

,1 19,1 19,98грнсереднi витрати на один людино-день участi у регiональних змаганнях з

олiмпiйських видiв спорry

145,52Розрахунок 145,52вiдс.кiлькостi спортсменiв, якi посiли призовi мiсця у вказаних змаганнях,

порiвняно з минулим
171,74171вiдс. РозрахунокДинамiка кiлькостi спортсменiв, якi участь у регiональних змаганнях,

з минулим роком
команд областi на вiд Вiнницькоiзмаганнях з4

1

141
маоових захсдiв на вiдповiдний piK

план по КФКС спортивно- 141од.Кiлькiсть всеукраiнських змагань з олiмпiйс5ких вид,iв ci-]opтy, в яких беруть участь
спсртсмени збiрних ксманд областi вiд Вiнницькоi MicbkcT територiальноl грсмади,

1 9121 912осiб
Калеi]дарний план по КфКС спортизнс-
масозих заходlз на вiдповiдний piк

з них.

1 4s1Календарний план по КФКС спортивно-
масови\ за>, дiз на вrдповtдний piK

1 491осiб

121421Календарний план по КФКС спортивно-
масови\ за> слlз на вiдловtднии ptKосiб

з

4

2

2

3

Розрахунок

кiлькiсть уучасть всеукраiнськихкомандзбiрних
олiм пiйськихз спортувидiв Вiнницькоjвiд MicbKoi територiальноl

r<i нок



BHoCTl

грн РсзрахуFiок ,1 454,68 1 154,68
витраlи на забезпечення участi одного спортсмена збiрних команд

у всеукраiнських змаганнях з опiмпiйськи} tsидiа спорту вiд Вiнницькоi
Mlcbkol rериторiальноi громади, з них:

1

1 454,68

Кiлькiсть спортспленiв регiону, якi протягом року посiли призовt мiсця у
зматаннях з олiмпiйських видiв спорту, з них,

осiб lнформацiйна довiдка

осiб йна довiдка 528
йна ,] 16 1осiб

кiлькостi спсртсменiв регiону, якi посiли призовl мiсця у всеукраiнських
змаганнях з олiмпiйських видiв спорry, порiвняно з минулим роком, з них:

вiдс. Розрахунск 1 69,

,165
1 65,чоловiкiв

196,61 ,61жiнок

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО

!чрекmор

!ата п

м.п.

Сереiй КРАеВСЬКИЙ

(пiдлис) (Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Наmалiя ЛYЦЕНКО

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

|чоловtкtв грн. озрахунок 454,68

гDн. озрахунок|жrнок

644 
l

644

|чоловiкiв 528

|жiнок

16r,r, 
I

вiдс. Розрахунок
вlдс, Розрахунок


