
2.

пАспорт
бюOжеmноТ проерамu мiсцевоео бюOжеmу на 2023 piK

KoMITBT по оtзичнlй кульryрt t спорry вlнницькоi MlcbKoi рми
(найменування головного розпорядника коurгiв мiсцевого бюджеry)

KoMITBT по оtзичнrй кульryрl t спорту вlнницькоi MtcbKoi рми
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHiбepfrBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 201 4 року N9836
(у редакцiТ наказу MiHifrepfrBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоТ
MicbKoi ради

(найменування головного розпорядника KoшiB мiсцевоrо бюджеry)

вiд D9.О2.2023р. N9 28lo1l01l 4У

2598з707
(код за е,ЩРПОУ)

25983707
(код за еflРПОУ)

з.

,'l 10ооOо

(код ||DограмноТ

класифiКqц;i 
""о"r*;"та креýитування

мiсцеrОго бюджеry)

0000

1 5022
(код

видаткiв
та кРеДитування

мiсцейОго бюджеry)

5022
(код Типовоi програмноТ
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

081 0
(код ФункцiональноТ

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною класифlкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

0253600000

4. обсяг бЬджетних призначень/бюджетних асигнувань - 261 505 гривень, у тому числi заrального фонду - 261 505 гривень та спецiальноrо фонду - 0 rривень

!i. Пlдрт.Ви дв BrйaHM б|од{Еноi профrм,

1, Ьодr.ýтяий Фдеrc у|Фdни,
2, зэюн УФаiни ви оз.11 2о22 року м 271Фlх'про Дlегфвний бодя УФаiни на 202з рlr,
з, Рiш€lrня вliниrьюI MicbKoi рвди ви 2з,12,2022р. N' 1з40 "про бодrФ вiнни[|Ёюi мlс*оI reрфрiФьюl rроffади на 202з pi{'.
4, на€з Miн]crepcв фюнdв уlФапи ц 2в,о3.2014 Nr ззб "про дфld л@ння !апровадення проtрамнФц]льоФФ flФоду сшаданвя та виюнання мiо€вжбqдЕiв'il змiнами,

rульryри l спорrу, зisмiнами

ycix мiсЦёёих бqдr€пв., з| зм]нами.
7. навз iriнiфрбФ фiнансiв украIни ви 20,09,2017 м 79з "про !а@м)@нвя фвдовш проrрзм шафlицia вцыrъ Е !ФедrryФння Micl€иx б,одмid', зi змiнами,
3, ПроФама рФвmrу фiзичноI культури та форry у вiнницьriй мiФriй ъриторi.льнiй ФФадl ю 2021-Ю2З рф (рiщння мiФФi рэди вИ З0,10,2020 M2.164, зL {lюми),

(код Пр9фз""6i-
класифlКацii видаткiв

та креqитування
мiсце9Ог9 бюджеry)

(код бюджеry)



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

N9 з/п Щiлi державноi полiтики

1

Зэбёзп*ення ферфння фi.кульryрнф.до!оыоIдi ыФdiЕ фрияння уФiшноIучаФi вiнницьмхспор@енiв а iнФ]днiфузмавнжрiзюФ рlвня, UФфриftмвухрiлвяюпЕ4rФRФдуryу
Фодi 5 iнщiднiф у спорпаному p}ti э рilнп BlцiB форry

7. Мета бюджетноI програми
3дiйснення фiзкульryрно-масовоТ роботи серед населення, пiдтримка спорry вищих досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзичноi кульryри та спорry

8. Завдання бюджетноi програми

N9 з/п 3авдання
1 Проведення навчально-тренувальних зборiв з видiв спорry осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраjнських змагань
2 Органiзацiя i проведення регiональних змагань з видiв спорry осiб з iнвалiднiсгю

9, Напрями використання бюджетних коштiв гривень

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

1 2 3 4 5

1
Проведення навчально-тренувальних зборiв з видiв спорry осlб з iнвалiднiстю з пiдготовки до
всеукраiнських змагань

252 515

2 Органiзацiя i проведення регiональних змагань з видiв спорry осiб з iнвалiднiстю 8 990 8 990
Усього 261 505 261 505

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюддетно't програми гривень

Ns з/п найменчвання мiсцевоi / оегiональноt пDогDами загальний фонл Спецiальний фонд Усього
,| 2 з 4 5
1 Програма розвитку фiзичноj кульryри та спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй громадi на 2021 -2023 роки 261 505 261 505

Усього 261 505 261 505

1 1. Результативнi показники бюдх<етноi програми

Ns з/п показники Одиниця
вимiрч flжерело iнформацiТ 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 з 4 5 6 7
1 ня 3 в з 3 до змагань
1 затрат

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з видiв спорry для осiб з iнвалiднiстю з

пiдготовки до всеукраjнських змагань
од.

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

13 1з

2 продукry

Кiлькiсть людино-днiв НТЗ з видiв спорry для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до
всеукраТнських змагань од,

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

1 146 1 146

ефекгивностi

Середнi витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборiв з видiв
спорry для осiб з iнвалiднiсгю з пiдготовки до всеукраТнських змагань грн. Розрахунок 22о,34 22о,з4

4 якостi

Динамiка кiлькосгi НТ3 видiв спорry для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до
всеукраiнських змагань порiвняно з минулим роком

вiдс. Розрахунок 144,44 144,44



2 змагань з видiв осiб з iнвалiднiстю
1

Кiлькiсть регiональних змагань з видiв спорry для осiб з iнвалiднiстю од.
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

2

Кiлькiсть людино-днiв участi в регiональних змаганнях з видiв спорry для осiб з

iнвалiднiстю од.
Календарний план по КФКС спортивно-

заходiв на вiдповiдний piк 12о

Середнi витрати на один людино-день участi у регiональних змаганнях з видiв
осiб з

грн. 74,92

якостi
Динамiка кiлькостi спортсменiв, якi беррь участь у регiональних змаганнях,

з них:
вiдс.

чоловiкiв
Biдc.

Гопова комimеmу по фЬччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

Дuрекmор

flaTa

м,п,

Сереiй КРДеВСЬКИЙ

(пiдпис) (Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Наmалiя ЛУЦЕНКО

(Власне iм'я, ПР13ВИЩЕ)

12с

IBo.n"vno*
74,92

I 
aо.р""у"о*

вiдс, |Розрахунок
lжiнок


