
зАтвЕрд)iGно
Наказ MiHifrepcвa фiнансiв Украiни

{у рqакцii наказу MiHiФopcвa фiнансiв УФаiни
вiд 29 rрудня 2018 роry М 1209)

ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докуметrг

KoMiTeT по фiзичнiй культурi i спорry Вiнницькоi Micbкoi ради
(sаfu{ен}1r@ ФловвоФ рФпорща KoшiB мiсцефrc бюдrery )

09.02.202l р. Nэ 28-01-9-24

1 1 00000

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоi мlськоi рАди
(найменування rоловного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорту вlнl.lицькоТ Mlcbкoi рАди
(найменування вiдповiдального виконавt{я)

2598з707
(код Програмноi

иасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджету)

(код за еДРПОy)

259837072. 1 1 
,l0000

3.

(код Програмноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевоrо

бюджеry)

1 1 
,l50,1 

1

Проведення навчально-тренувальних зборiв i

змагань з олiмпiйських видiв спорry
(найменування бюджФноi проrрами зriдно з Типовою програмпою

масифiкацiею видаткiв та кредитування мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

02536000000
(код Проrрамноi

шасифiЕцii видаткiв та
кр€диryвання мiсцевоrо

бюджеry)

501 1

(код Типовоi програмноi
шасифiкацii видffкiв та

кредrryвання мiсцевоrо бюджету)

081 0
(код Функцiонально-r масифiкацii

видаткiв та кредиryвання бюджету)

(код бюджеry)

4. ОбсягбюджетнихпризначенЫбюджетнихасигнувань - 10116228гривень,утомучислiзагальногофонду- 10116228гривеньтаспецiальноrофонду-Oгривень

5. Пiдсrави для B,xoHtHш 6,од,ýноТ проф.rи

1, Бtодffiий кодеrc Укр€iilи
2, Заюн УФаIни вiд 02,12,2021 М 192&lХ'Про Дер]€вний бюдхФ УФаiни r'а 2022 pil.,
з, PiUJoHю в]нниl+коi мiсыФI рвди ýiд 24,12,2021 М 706 (Про бqдF Вiнниtьюi мiфюl Teprcpidbнoi lрфади м 2022 piк ,,
4, наЕз мiнiфрсва фнансiв Укра'iни вiд 26.08,201,1 i& 8зý "Про дфкi пmню аmровадreню профвмюцiлФФ методу смадання ia виконання Micl]BBm бпд,€пв" il змiнами
5, НаЕа Miнiфpcвa мФодiъ форry УФаlни вИ 2З.11,2016 M,1393 "Про Ффиreння Тимоф фр.лiку бодrвнп проФ€м та результапвнц фи*икiв i' виюнаню дм Mio]eBm бодr€тiв у сферi
фэичноi ryльryри i спорrу' эi змiнами,
6,наЕз Miнiфpcвa фнанов Укрбiни вiд 27,07 201 1 Nq 945 "Про Фердження ПримiрноФ перФiку результflвня мникiв бюдffiя проrрам мя мiо€вd бодreтiв за видffФми, UФ моrlrъ
цiйфмиФ з Я, Picr€Bц бодreт,в', зi зм нам,
7, НаФз MiнiФepcrф фiфюiв УФ ни вИ 20,09,20t7 М 793 ^Про ФфЕ,рiення смадових проlрам mфифi@Цi вщаткiв та Федиryванм мiсrrевих бlодЕiЫ', зi Фiюми,
8 проФаш рФвитку фiзичноi культури ъ спорту у В ницьПй мiсьЁй ЕрлорiФцiй Ффадi ва 202П202З роки {рiщня мiфI ради вh З0,10,2020 М2464, зi змiнами),

6. L{iлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноI проrрами

N9 з/п l_|iлi державно[ полiтики

1

заб€зпфп .б€роlФння передових по.ицiй уqiщоI учаqi вiнни.ьшх слорffiiв у з@вrн* рзною piм ъ удфФнФfu ФФму пiдФв Ф сфртсменiв для liдноI у,€Ф в обл.с]и4
вфуФаlнФкш та мiщроднд эмавн]*, UФ фриfuмб ярlпл*ню пдrрiФичноrc духу у мфодi ъ пiдвицыню аворrгеry Micrв у всеуфвi]сьФму l. фl loBoмy спорввному pyci 5 ФiмпiйФких видiв

1



7 " Мета бюджетноi проrрами

Забезпечення розвитку олiмпiйських видiв спорту

8. 3авдання бюджетноi проrрами

о Напрями використання бюджетних KourTiB

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, чlо виконуються у складi бюджетнот проrрами

ня
Ne з/п змаганьвз

1
з олiмпiйських змаганьз

2
а змагань з олiмпiйських

з олiмпiйськихобластi на
MicbKoi

4

УсьогоСпецiальний фонд3агальний фондНапрями використання бюджетних кочrтiв
Ng з/п

4

118911 189 1спорту з до

змагань
Проведення навчально _ тренувальних

5 030 7475 030 74спорту 3змагань знавчально-тренувальних
змаганьпiдготовки до

/
1

регiональних змагань з

2 8182 818
накомандспортсменамидосягненьспортивнихредставлення MicbKoT територiальнотВiнницькоТвiдвидiволiмпiйських спортузмаганнях4

,l0 116116 228Усього

гривень

гривень

ьнииl

1
2

на

Спецiальний фонд Усьоrо
4

16

1
та 10 116 10 116 228

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

УсьогоСпецiальний фонд3агальний фондf[жерело iнформачiiниця
ви 7

показники
6

N9 з/п

змаганьдоззнавчально -

заходiв на вiдповiдний piK
план по КФКС спортивно-

од.навчально - тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорту з

до регiональних змагань

77Календарний план по КФКС спортивно-
заходiв на вiдповiдний piKод.Кiлькiсть людино - днiв навчально - тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв

з пiдготовки до регiональних змагань

16116,1,1Розрахунокгрн.витрати на один людино-день навчально-тренувальних

олIмпlиських

зборiв з
змаганьспорту з пiдготовки до

,100,00,100,00
Розрахуноквiдс.видiв спорту

з минулим рокомпорiвнянозмаганьпiдготовки регiональнихдо

знавчально-тренувальних

Е

1

-з_-l
4

1



видiв з пiдготовкиi змаrань з ол змагань2

181181Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piKоднавчально,тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорту з

до всеукраIнських змагань

22
заходiв на вiдповiдний piK

план по КФКС спортивно-
од.кiлькiсть людино-днiв навчально-тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв

спорту з пiдготовки до всеукраТнських змагань

226,58Розрахунокгрн,витрати на один людино-день навчально-тренувальних
видiв спорту з пiдготовки до всеукраjнських змагань

зборiв з

95,26вiдс. РозрахунокbKocTi навчально-тренувальних
змагань порiвняно з минулим роком

спортузборiв з олiмпiйських

з пlдготовки до
ьних змагань з олiмlп

90од.
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piкрегiональних змагань з олiмпiйських видiв спорту

9 784од,
Календарний план по КФКС

заходiв на вiдповiдний piK
Кiлькiсть людино-днiв участi у регiональних змаганнях з олiмпiйських видiв

спорту

110,21110,21грн. Розрахуноквитрати на один людино-день учасгi у змаганнях з

видiв

1 1 1,19111 ,1Розрахуноквiдс.беруrь участь у змаганнях,кlлькостl
з минулим роком

111111,20вiдс.спортсменiв, якi посiли мiсця у вказаних змаганнях,

3
ьноi rромадимвидiв вiд BiHзмаrаннях зих команд областi на4 их досяrненьПредставлення

144
од,

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

якихвидiв спортузмаганькiлькiсгь всеукраТнських
MicbKoTВiнницькоТобластi вiдкомандзбiрнихспортсмени

1 08зосiб заходiв на вiдповiдний piK
план по КФКС спортивно-

змаганнях з олiмпi
громади, з них:

уучастьобластi,в командкiлькiсгь спортсменi
Bi Mlcbкolиських в вiд нницькоiвидi спорryвсеукраiнських

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piKосiб

238осiб
Календарний план по КФКС

заходiв на вiдповiдний piкжiнок

22 602,06грн. Розрахунок
витрати на забезпечення участi одного спортсмена збiрних команд

у всеукраТнських змаганнях з олiмпiйських видiв спорту вiд Вiнницькоi

Micbкoi територiальноj громади, з них:

чоловi 2602,

,1



я
Кiлькiсть спортсменiв регiону, якi протягом року посiли призовi мiсця у
всеукраТнських змаганнях з олiмпiйських видiв спорту, з них:

осiб lнформацiйна довiдка 971 971

осiб
жiнок осiб довiдка 301 301

змаганнях з олiмпiйських видiв спорту, порiвняно з минулим
3 них:

призовi мiсця уflинамiка кiлькостi
вiдс. Розрахунок

117 117

3асmупнuк еоловч комimеmу по фЬччнiй
кульmурi i спорmу

ПОГОflЖЕНО:

Дu рекmор 0епарm амен mу фi н aHciB
BiH н u цькоi м icb4oi ра0 ч

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д, Луценко

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

/2r/ry

Р.Р, Семчук

|чоловiкiв lнформацlйна довlдка 670 67(

1 
,10,97 110,97

lчоловiкiв вlдс. розрахунок 108,41 108,4,1

|жiнок вiдс. Розрахунок


