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l ЗАТВЕРДЖЕНО
чаваз vi-ic lpp.Ba фiнансiв Уtраlни

26 серпня 2014 року Ne 8Зб
(у рФd{цil нахазч vi-i"Tep.ma фiнансiв yKoalHr'

вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

1 1 00000

пАспорт
бюOжеmноi проzрамч мiсцевоео бюёжеmу на 2022 piK

KoMITBT по оtзичнtй кульryрl l спорry вtнницькоi MtcbKoj рдди
(найменування головного розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry)

KoM|TET по оtзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbкoi рАди
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докумеrrг

Комiтgг по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiнницькоi мiськоi ради
(найуец,ванш rcловного розпорядника коштiв мiсцеюrc бющет}, )

/l .rr 2022р.Nэ uslоlqd/

25983707
(код за еДРПОУ)

25983707

(код Проrрамноi
mасифiкацi] видаткiв та
кредиryвання мiсцевоfо

бюджету)

11100002.

3.

(код Програмноi
Фасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсчевого

бюджету)

(код за СДРПОУ)

025360000001115о22 5022
(код Типовоi проrрамноТ
шасифiкацii в!цаткiв та

кредиryвання мiсцевоrо бюджету)

0810
(код Функцiональноi масифiкачi-l

видаткiв та кредиryвання бюджеry)

Проведення навчально-тренувальних зборiв i

змагань та заходiв зi спорry осiб з iнвалiднiстю
(найменування бюджетноТ програми зriдно з Типовою програмною

масифiкачiею видаткiв та кредиryвання мiсчевоrо бюджету)
(код Програмноi

шасифiкаL,lii видаткiв та
кредитування мiсчевого

бюджеry)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначенЫбюджетних асигнувань - 208 600 гривень, у тому числi загальноrо фонду - 208 600 гривень та спецiального фонду - 0 гривень

5. пИсЕв, для виюнанм ФодGгноТ проrрами

1 , Ыодrgний юдф Украii]и
2, Закон УlФаIни вИ 02,12,2021 Nq 192&lx "Про Дрр{эвниЙ бюдrФ УкраIни м 2022 pid,
з, рiщння вiнниtькоi MicbФT ради вiд 24,12,2021 м 706 спро боджет вiнниLьюI Micbюl reрФрiальноI Фомади на 2022 piк,, та вiд 25,1'1 2022 Ml283,
4, наиз мiнiфрйФ фiнанов Украiirи вiд 26,0s,2014 М ВЗб "Про дФкi л@нц Фпровадreння проФэмно-ЦлювоФ мётоду фвдання та виrcянн, м]орвих боджgiв" iз змiнами,

фiзичноi культури i Gtорr' зi змiнами,
6, наиз мiнiфроФ фiнанов Укрэ]irи вiд 27,07,201 1 М 945 'Про Фтфмхфня Примiрн.rо перфiку рфульмивних повзникiв бюдмнd проФам для Mio,]eвd бюдмiв за видфми, цр мФryгь
здйснюватиФ з усй м сцевц бФдхет:в', li lмiнами,
7 наGз Miнidepc@ фiююiв УФаlни вй 20,09,2017 N9 79з "про Фтфрдreнм фадових проФам @олфireцii видfliв та кредrryфвня м]сцевих бlоджеrid' зi змiнами.
8, про.рама рфвлку фiзяноi кульryри ъ сфрту у Вiвницькiй мiФкiй терлорifrьнLй rромадi на 202t2O2З ром (рiфння мiФюI ради вИ З0,10,2020 М2464, зi змiмми),

6. L{iлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N9 з/п " l_|iлi державноТ полiтики

1

зэбёзп4ення збереrвня фiз<ульrрно-фдороыоi д]яльнофi та спр@ння уФiщоi )"]aФi вiнницьких сфрrсменiв э iнФпiдн]фD у l@rаннях рiфю рiвня, U]o фриfеф укрiменню пfрiотичюФ
дчхч у мФодi з iнФiднiФю у фопивному рrq з р]знш BtцiB спорту

7, Мф бодхФноi проrрами
орrанiФцiя фiз{ультурнфздороноi ъ форпвноl дiял*офi осiб з iнвлjднiФю, эбезп4енн' п]дфвки Фортфнiв з iнвалiднiФю ъ фiз!{ульryрморrивноi реабйiтацi ф]б з iнФинiФю

1.



8. Завдання бюджетноi проrрами

N9 з/п Завдання

1 зборiв з видiв спорry осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраТнських змагань

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

Ns з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спёцiальний фонд Усьоrо

1 2 3 4 5

l
ПроведеЙня навчально-тренувальних зборiв з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки

до всеукраjнських змагань
208 600 208 600

Усього 208 600 208 600

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

Найменування мiсцевоi / регiонально[ програми Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього
,l

1 та спорту у на 1-202З роки

3
208 600

4 5
208 600

Усього 208 600 208 600

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

3агальний фонд Спецiальний фонд УсьогоОдиниця
вимiрч flжерело iнформацiТпоказникиNs з/п

74 5 63,| 2

осiб з iнвалвз змаганьзня ьних1

затрат

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

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю
з пiдготовки до всеукраjнських змагань

продукry

851 851од
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

Кiлькiсть людино-днiв НТ3 з видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки

до всеукраТнських змагань

245,12 245,12грн. РозрахунокСереднi витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборiв з видiв
спорту для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраiнських змагань

якостl

37,50вiдс. Розрахунок з7,50[инамiка кiлькостi НТЗ видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до
всеукраjнських змагань порiвняно з минулим роком

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу С.С. Краевськчй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д, Луценко

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

гривень

Ns з/п

с


