
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiнicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року N9836
(у редакцij наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраIни
вiд 29 грудня 201 8 року N9 1 209)

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2023 piK

KoM|TET по Фlзичн|й кульryрl l спорry вlнницькоi MlcbKoi рАди
(найменування головного розпорядника кошлгiв мiсцевого бюд)€ry)

KoMiTeT по фiзичнiй кулцryр1 i спорry ВiнницькоТ MicbKoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоТ
MicbKoi ради

(вайменування rоловного розпорядника коштiв MicL]eBoao бюджету)

вiд 09.02.202Зр. Ns 28l01l9l17

25983707
(код за е,ЩРПОУ)

2598з7072.

3.

1 1 00000
(код ПрограмноТ

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

11 ,l0000

(код Програмноi
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

11150з1
(код ПрограмноI

класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

5031
(код ТиповоТ програмноi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

081 0
(код Функцiональноj

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(код за еДРПОУ)

025з600000
Утримання та навчаль}lо-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних чrкiл
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код бюджеry)

4 обФr бодGпrх лр{зшчвнь5!оджфяr асrпув.яь . 7a 976 З2417 rрифнь у фIу чифi !аfuьноФ фонд| - 65 626 4rИ,17 Фrв.нь й сп.цiФьною фонл, - l l Зф ЗOО,00 гр.фнЕ

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

1 ЬодrФий код€rc Украiви,
2. Заюн УФаiни в д 0З,1 ] , 2022 року М 2710 lx "Про ДерЕвний бодж Украiни на 202З pit',
з, Рiфння вiнницьФi м Фrcт ради вiд 2з 12 2о22р, м 1з4о "ПFо бюдreт ВiнницьФI Mlcbкol reрлорlФь3оi lромади на 202З рl(., зl змlяами вИ 27 О1 202Зр М 1414,
,|, на@ Miнiбepcrм фiNансiв У{раINи ви 26,0а,2014 м взб "про дфкi пftiня Фпрофдreння лроФамно-цiлюфю мЕrоду сФадання та виФюнNя мiо]евих бодЕпв" iз змiнами

ryльryри l споr,Т' !i !мiнами.

усlх мlо]евих бюдr€Пв', зi амiюми,
7. наи! мiнiФрФа фiнансiв Укрэiiни в д 20,09,2017 Nl 7эз 'про Фердreння сиадовш проФбм масиф ЕЦi видпiв ъ крёдrryФння мiщевих бодЕiв' , зi змiнами,
3. проФама рФви у фiзичноi кульryри й спорry у вi!яицьк й мiсьЁй reриюрiеьнiй rр.мадi нs 2021-202s ром (рiшення Micыol ради вiд З0,10,2020 М24а|, зi змiнами),

1



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

N9 з/п l_|iлi державноi полiтики

1

Збiльш обфг руюфI апвноФi, в Фму чиФi щяхом залучення дireй та моr]эд до занять у дивчФюнацькш спортивних цФd, бФрп умови для рФвитt(у реэервноФ Фо!,ry ъ qрепивною
лоповнення фаду нацiоныьншзбiрнжюманд

'. 
tlф бюмdноi проrр5ми

пИфвки спорrcменiв для рсФрвноф спорry

8. 3авдання бюджетноiпрограми

Ns з/п Завдання
1 Пiдготовка спортивного резерву таjИвиu]ення рiвня фiзичноТ пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштiв rривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Пiдготовка спортивного резерву та пlдвищення рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-
юнацькими спортивними школами 65 625 424,17 1 1 з50 900,00 76 976 324,17

Усьоrо 65 625 424,17 1 1 з50 900,00 76 97в 324,17

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

N9 з/п найменчвання мiсцевоi/ Dегiональноi пDогDами загальний фонд спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 ПрограмарозвиткуфiзичноТкульryритаспорryуВiнницькiймiськiйтериторiальнiйгромадi на2021-2023 роки 65 625 424,17 1 1 з50 900,00 76 976 324,17

Усього 65 625 424,17 1 1 350 900,00 7в 976 324,17

1 1. Результативнi показники бюдкетноТ програми

Ns з/п показники Одиниця
вимlоч flжерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Пiдrотовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо_юнацькими спортивними школами
1 затрат

Кiлькiсть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у розрiзi iх видiв (ffЮСШ,
t(ЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на угримання яких здiйснюються з бюджеry од.

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbKoT

ради вiд вiд28.О7.2О22р. Ne1478 "Про
затвердження проекry мереЯ, штатiв i

контингентiв на2023, 2О24,2О25 роки по
галузi "Фiзична кульryра iспорт", зi
змiнами

7 7

дюсш од.

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbKoi

ради вiд вiд2а.О7.2О22р. N91478 "Про
затвердження проекry мережi, щгатiв i

контингентiв на2О23,2024, 2025 роки по
галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi
змiнами

6 6

сдюсшор од.

Рiшення виконавчого KoMiтery мiськоI
ради вiд вiд28.О7.2О22р. N91478 "Про
затвердження проекгу мережi, tцгатiв i

контингентiв на 2О23,2О24, 2О25 роки по
галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi
змiнами

1 1



Обсяг витрат на rгримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у

розрiзi Х видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на угримання яких

здiйснюються з бюджеry:

грн

Рiшення MicbKoi ради вiд 23.1 2.2О22р.
N91340 "Про бюджет Вiнницькоi MicbKoT

територiальноi громади на 202З piK", зi
змiнами

65 625 424,17 11 350 900,00 76 976 324,17

дюсш грн.

Рiшення Micbкoi ради вlд 23j2.2О22р.
N91340 "Про бюджет Вiнницькоi MicbKoT

територiальноТ громади на 2023 piк", зi

змiнами

59 028 988,17 9 712 100,00 68 741 088,17

сдюсшор rрн.

Рiшення MicbKoT ради вiд 23 -1 2.2О22р,
N91 З40 "Про бюджет ВiнницькоТ MicbKoT

територiальноj громади на 2023 pi(', зi
змiнами

1 638 800,00 8 235 236,00

Кiлькiсть штатних працiвникiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,

видатки на угримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ix видiв (!ЮСШ,
t(ЦЮСШ, СДЮСШОР):

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery Micbкoj

ради вiд вiд 28.О7 ,2О22р. N91478 "Про
затвердження проекту мережl, штатiв i

контингентiв на 2023, 2О24,2О25 роки по
галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi

змiнами

213,50 213,50

чоловiкiв осiб 112,о 1 12,05

ж!нок осiб 101 ,45 101,45

!ЮСШ, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbкoT

ради вiд вiд28.О7.2о22р. N91478 "Про
затвердження проекry мережi, tшгатiв i

контингентiв на 2023, 2О24,2О25 роки по

галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi

змiнами

195,25 195,25

чоловiкiв осiб 104,з0 104,30

жiнок осiб 90,95 90,95

СflЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтery Micbкoj

ради вiд вiд28.О7.2О22р. N91478 "Про
затвердження проекry мереж, urгатiв i

контингентiв на2О2З,2024, 2025 роки по
галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi

змiнами

18,25 18,25

чоловiкiв осiб 7,75 7,75

жiнок осiб 10,50 10,50

у тому числi - Tpeнepiв, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbкoT

ради вiд вiд28.О7.2о22р. N91478 "Про
затвердження проекry мережi, [цгатiв i

контингентiв на 2О23,2О24, 2О25 роки по
галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi

змiнами

121 ,00
,l2,1 

,00

чоловiкiв осiб 74,30 74,зо

янок осiб 46,70 46,70

ДЮСШ, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery Micbкoj

ради вiд вiд28.О7.2О22р. N9,1478 "Про
затвердження проекгу мережi, ttлгатiв i

контингентiв на 2О2З, 2024, 2025 роки по
галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi

змiнами

1 10,50 1 
,10,50

чоловiкiв осiб 67,55 67,55

жiнок осiб 42,95 42,95

6 596 436 O0l



С!ЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoT

ради вiд вiд 28.07 .2О22р. N9,1478 "Про

затвердження проскrу мережi. urгатiв i

контингентiв на 2О23, 2024, 2025 роки по

галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi

змiнами

10,5 10,50

чоловiкiв осiб 6,75 6.75

осiб 3,75

Середньорiчна кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,

видатки на уrримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ]х видiв (.ЩЮСШ,

КЦЮСШ, СДЮСШОР):

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery мiськоI

ради вiд вiд28.О7.2О22р- N91478 "Про
затвердження проекry мережi, rrлатiв i

контингентiв на2О23,2024, 2025 роки по
2 2 а48

"Фiзична кульryра i спорi', зi

нами

2

осiб 2 108 21

осiб 74о 74о

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbкoT

ради вiд вiд 28.О7 .2О22р. N91478 "Про
затвердження проекгу мережi. щгатiв i

контингентiв на 202З, 2О24,2025 роки по

галузi "Фiзична кульryра i спорt'', зi

змiнами

2 573

чоловiкiв осiб 1 953

осiб 620 620

СДЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbKoi

ради вiд вiд28,О7.2О22р. N9,1478 "Про
затвердження проекгу мережi, ltггатiв i

контингентiв на2О2З,2024, 2025 роки по

галузi "Фiзична кульryра i спорt'', зi

змiнами

275 275

чоловiкiв осiб 155 155

жiнок осiб 12о 12о

учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних ttJкiл, видатки на

яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi Н видiв (ДЮСШ, КДЮСШ,
ц{о взяли у регiональних змаганнях:

осiб lнформацiйна довiдка 2 848 2 848

осiб lнформацiйна довiдка 2 108 2 108

осiб lнформацiйна довiдка 74о 74о

з них: осiб нформацiйна довiдка 2 5-1з

осiб lнформацiйна довiдка 1 953 1 953

жiнок осiб lнформацiйна довiдка 620

з них: осiб lнформацiйна довiдка эаq

осiб lнформацiйна довiдка
осiб lнформацiйна довiдка 12о

Кiлькiсть придбаного малоцiнного спортивного обладнання та iнвентарю для
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на ня яких

здiйснюються з ix видiв (!ЮСШ, сдюсшор)
од. Розрахунок 1 4з7

од Розрахунок 1 322 1 322

115

BHocтl
витрати на угримання комунально-l дитячо-юнацькоТ спортивноТ

5U/ 53 165,8,1 360
видатки на угримання якоТ здiйснюються з бюджеry, в розрiзi ix видiв грн.

СДЮСШОР), з на одного працiвника:

J

грн 'озрахунок з02 325,16 4s 741,87 352 067

грн. Роэрахунок 361 448,55 а9 797 ,26 451 245,81

чоловiкiв

жiнок

ДЮСШ, э них:

1 953l

жiнок

чоловiкiв

жiнок

чоловiкiв
620|

27|

чоловiкiв
1 55|

12о|

,155

,..l

сдюсшор



Середньомiсячна заробiтна плата працiвника дитячо-юнацькоi спортивноi школи,
видатки на rгримання якоТ здiйснюються з бюджеry, в розрiзi ix видiв (flЮСШ,
КДЮСШ, СДЮСШОР):

грн Розрахунок 15 827,49 15 827,49

дюсш грн. Розрахунок 15 563,4з ,15 563,43
сдюсшор грн. Розрахунок 18 652,54 18 652,54
Середнi витрати на навчально-тренувальну робоry у комунальних дитячо-
юнацьких спортивних школах, видатки на угримання яких здiйснюються з

бюджеry, у розрiзi jx видiв (.ЩЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного
учня:

грн Розрахунок 23 о42,6з 3 985,57 27 о28,2о

дюсш грн Розрахунок 22 941.7о 3 774,62 26 716,32
сдюсшор грн Розрахунок 23 987,о4 5 959,27 29 946,31
Середнi витрати на забезпечення участi одного учня комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на rгримання яких здiйснюються з бюджеry, у
розрiзi ix видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР) у регiональних спортивних
змаганнях:

грн Розрахунок 1254,92 1254,92

дюсш грн Розрахунок 1 1s1,12 1 191,12
сдюсшор грн. Розрахунок ,l 851,83 1 851,83
Середня BapTicTb одиницi придбаного малоцiнного спортивного обладнання та
iнвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

угримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ,
СДЮСШОР):

грн. Розрахунок 1 297,о1 1 297,о1

дюсш грн. Розрахунок 1 277,24 1 277,24
сдюсшор грн. Розрахунок 1 524,28 1 524,2в

4 якостl

Кiлькiсть пiдготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,
видатки на угримання яких цiйснюються з бюджеry, у розрiзi ix видiв (flюсш,
КЦЮСШ, СДЮСШОР), майстрiв спорry УкраIни/кандидатiв у майсгри спорry

з них:

осiб lнформацiйна довiдка 78 78

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка
жiнок осiб lнформацiйна довiдка 21 21

ДЮСШ, з них: осiб lнформацiйна довiдка 78 78
чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка
жiнок осiб lнформацiйна довiдка 21 21

С,ЩЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довlдка
чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка
жiнок осiб lнформацiйна довiдка
Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

угримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ,
СДЮСШОР), якi здобули призовi мiсця в регiональних спортивних змаганнях:

осiб lнформацiйна довiдка 1 259 1 259

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 755 755
жiнок осiб lнформацiйна довiдка 504 504

,ЩЮСШ, з них: осiб lнформацiйна довiдка 1 100 1 100
чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 660 660
жiнок осiб lнформацiйна довiдка 440 44о

ЮСШОР. з них: осiб 159 159
чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 95 95
жiнок осiб lнформацiйна довiдка 64 64
flинамiка кiлькостi учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки
на угримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР) порiвняно з минулим роком:

вiдс. Розрахунок 102,52 1о2,52

чоловiкiв вiдс. Розрахунок 102,68 102,68
жiнок вiдс. озрахунок 1о2,о7 1о2,о7

ДЮСШ, з них: вiдс. Розрахунок 102,8 102,8
чоловiкiв вiдс. Розрахунок 10з,94 1о2,71
жiнок вiдс. )озрахунок 99,36 103,04



вiдс. Розрахунок 100 100

|чоловiкiв вiдс. Розрахунок 89,08 89,08

lriHoK вiдс, |озрахунок ,l 18,81 1 "l8,81

Гопова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

Дчрекmор
Вiннчцькоi

flaTa

м.п

(пiдпис)

Сереiй КРДеВСЬКИЙ

(Власне iм'я, ПР13ВИЩЕ)

Наmалiя ЛУЦЕНКО

(Власне iм'я, ПРl3ВИЩЕ)

I

?


