
ЗАТВЕРМЕНО
Наказ MiH стерства фiнансiв Украiни

26 серпня 2014 року N9 836
(у р.да,]i, на,аlу vlч с-ерсЕа фl-.чсlв y/palH/

вiд 29 грудня 2018 року Na 1209)

1 1 00000

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoM|TET по оlзичнlй кульryрl l спорry вIнницько'[ Mlcbкol рАди

3АТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорялчий документ

KoMiTgT по фiзичнiй кульryрi i спорту Вiнrrицькоi MicbKoi ради
(найуенуваsш юловною розпорщника коштiв хiсцевоrc бюджоу )

l4.||.2022 р Nl 28/0l/9//Л

259837071.

2.

3.

(код Програмноi
trасифiкацii видаткiв та
кредиryаання мiсчевого

бюджету)

1110000

(найменування rоловного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

KoMITET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнl.|ицькоi Mlcbкoi рАди

(код за еДРПОУ)

25983707
(код Програмноi

иасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

11,15011

(найменування вiдповiдального виконавtlя)

081 0
Проведення навчально-тренувальних зборiв i

змагань з олiмпiйських видiв спорry
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною

шасифiка!.li€ю видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджету)

(код за еДРПОУ)

02536000000
(код бюджеry)

4. ОбсягбюджетнихпризначенЫбюдrкетнихасигнувань - Т142228rривень,утомучислiзагальногофонду- Т142228 гривеньтаспецiальногофонду-Orривень

5. Пlдфви для вихоюнж бюмфноl проrрамr

1, Бrодreтний кодёrc Украlни,
2 заюн УФаiни ви 02 12 2021 N, 1928]x "про дёрявний бlодяет Украiни на 2022 pir',

1246.
4. На@ МiнiфрФва фiнансiв Украiни вП 26,08,2014 М 8Зб "Про д*кi пmнвя запровадreння профамно-цiльоФ методу фэдэння тý викоЕння м]сl]ввих бор@iв' iз змiнами,

фiзичноI кульryри i Фортt/' зi змiнами,

зд:йснювтиб з ycit м:сцеви, бодFiв" з зм нэму,
7 На@ MiнiФepcвa фнансiв Укра]ни вИ 20 09,2017 М 79З "Про Ффрдхёння сmадових про.рам @шфiбцii видатк]в ъ крёдrryФння мiсqевих бюдЕiв', зi зм нами.
8. ПроФама рфвлку ф зичноi культури ъ споЕry у Вiнницыiй мiскiй тбриюрiальнiй rромадi на 202!2023 рош (рiшення Micbюi ради в]д З0,10,2020 N!2.464, зi змiнами),

5. цйi дбрмвнот пфiflп! на дофп.ння яid спряrована реФiýцlя бюдепоТ про.рамr

Ns з/п Цiлi державноТ полiтики

1

Забезп€чити .берфення передових пфйцiЙ успiщноi яафi вiнниць(d спортфенiв у змаганнях рiзного рiня Ё удосФнffити сиФёму пiдшовш фортфенiв для r дноi учаФi в обласнж,

(код Г]рограмно'i
масифiкаL]]i видаткiв та
кредитування мiсчевоaо

бюджеry)

501 1

(код Типовоi програмноj
масифiкачi"l видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код Функцiовальноi масифiкацii
видаткiв та кредиryвання бюджету)



Мета бюджетноi програми
3абезпечення розвитку олiмпiйських видiв спорту

8. Завдання бюджетноi програми

N9 з/п

1

2 l змагань з олlмпlиських з змагань
2

I змагань з олlмпlиських в

4 MicbKo.i територiальноi громади

9. Напрями використання бюджетних коштiв rривень

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

1 2 3 4 5

1
Проведення навчально - тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до
регiональних змагань 1 189 186 1 189 186

2
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олiмпiйських видiв спорту з
пiдготовки до всеукраiнських змагань 2 056 747 2 056 747

3 Органiзацiя i проведення регiональних змагань з олiмпiйських видiв спорту 1 078 260 1 078 260

4
Представлення спортивних досягнень спортсменами збiрних команд областi на
всеукраТнських змаганнях з олiмпiЙських видiв спорту вiд ВiнницькоТ MicbKoi територiальноj
громади

2 818 0з5 2 8,18 035

Усього 7 142228 7 142228

10. Перелiк мiсцевих/ регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноI програми rривень

N9 з/п Найменування мiсцевоi / регiонально[ програми Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку фiзичноТ культури та спорту у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй громадi на 20zl-zOz3 роки 7 142228 7 142228

Усьоrо 7 142228 7 142228

'| 1. Результативнi показн ики бюджетноi програми

Ns з/п показники Одиниця
вимlоч ,Щжерело iнформацiТ Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 з 4 5 6 7
1 ня навчально - их з видiв з пiдготовки до ьних змагань

затрат

Кiлькiсть навчально - тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорту з
пiдготовки до регiональних змагань од

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piк 46

продукry

Кlлькiсть людино - днiв навчально - тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв
спорry з пiдготовки до регiональних змагань од

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piк 7 з79 7

ефекгивностi
Середнi витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборlв з
олiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до регiональних змагань грн. Розрахунок 161,16 161

якостl

flинамiка кiлькостi навчально-тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорту
з пiдготовки до регiональних змагань порtвняно з минулим роком

вiдс. Розрахунок 1 00,00 100,00

7

Представлення спортивних досягнень спортсменами збiрниI команд областi на всеукраiнських змаганнях з олiмпiйських



Проведення в i змаrань з олiмпiйських видiв з пiдготовки до змагань

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв спорту з
пiдготовки до всеукраТнських змагань од.

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

181 181

од.
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

22 22

ефективностi
Середнi витрати на один людино-день навчально-тренувальних з

змаганьз пiдготовки доолiмпiЙських видiв грн. Розрахунок 92

якостi

з пiдготовки до всеукраТнських змагань порiвняно з минулим роком

навчально-тренувальних в спорту
вiдс. Розрахунок

з iзацiя i ьних змагань з олiмпiйських видiвня

Кiлькiсть регiональних змагань з олiмпiйських видiв спорry од. масових заходiв на вiдповiдний piк
Календарний план по КФКС

од. масових заходiв на вiдповiдний piк
Календарний план по КФКС

у 9 784

BHocTi
витрати на один людино-день участi у регiональних змаганнях з

видiв спорту грн. Розрахунок 11о,21 11о,21

кiлькостi спортсменiв, якi беругь участь у регiональних змаганнях,
з минулим роком

вiдс. Розрахунок 111, 1 1 1,19

у вказаних змаганнях,призовi
з вiдс. 111,2о

4 команд областi на змаганнях з олiмпiйських видiвдосягнень

Кiлькiсть всеукраТнських змагань з олiмпiйських видiв спорту, в яких беругь
спортсмени збiрних команд областi вiд ВiнницькоТ MicbKoT

громади.
од.

заходiв на вiдповiдниЙ piK
ий план по КФКС спортивно-

144

Кiлькiсть спортсменiв збiрних команд областi, якi
всеукраТнських змаганнях з олiмпiЙських видiв спорту вiд ВiнницькоТ MicbKoT

з них:

участь у
осiб

Календарний план по КФКС спортивно-
заходiв на вiдповiдний piк

осiб
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

жiнок осiб
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

грн. Розрахунок 2

чоловtкiв 2
жiнок 2 2

| 
Кiль*iсrо людино-днiв навчально-тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв

|споптч 
з пlдIо]овки до всеукраiнських змагань

92,63

95,26 95,26

оп 9с

I

| 

Кiлькiсть людино-днiв участi у регiональних змаганнях з олiмпiйських видiв

| 

спорту

Розрахунок 111,2а

144

1 08з 1 08:

|"ono"i*i"
845 84€

238 23f

|Серелнi витрати на забезпечення участi одного спортсмена збiрних команд

|областi у всеукраiнських змаганнях з олiмпiйських видiв спорту вiд ВiнницькоТ

IMlcbкol територlальноl громади, з них:
2 602,06

гон- Розрахунок 2 602.06
грн. Розрахунок



971оа1
lнформацiйна довiдкаосiбрегiону, якi протягом року

змаганнях з олiмпiйських видiв
призовi мiсця у
з них:

кiлькiсть

осiб 301
довiдкаосiб

,1 
1 0,97

1 10,97Розрахуноквiдс.олiмпiйських видiв спорту, порiвняно з минулим
всеукраТнських змаганнях з

упризовiрегiонука

роком, з них: 108,4,1
117,1117 ,

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i

спорmу

ПОГОДЖЕНО:

fl u ре кmор dе п арm амен mу фiн aHciB

В i н н u цькоТ м icbчoT р а0 ч

lo"tц

С.С. Краевськчй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

lчоловiкiв 30,1

,l08
озрахуноквiдс.


