
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фi!анс в Украiни

26 серпня 2014 року N9 836
(у редакцii наказу MiHifrepcтBa фiнансв Украiни

вд 29 грудня 2018 року Ne 1209)

l ,l00000 KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоi MlcbKoI рАди

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

(наймеЕrъ@ головною розпорша кошiв йсцеюго бюдrcry )

|4.|0. 2О22 р. Nч 2Sl0l /9l 11 
"Z

25983707
(код Про.рамноi

масифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1110000

(найменування головного розпорядника кощтiв мiсцевого бюджеry)

KoMITET по Фlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbкoi рАди

(код за еДРПОУ)

259837072.

3.

(код Програмноi
класифiкацii видаткiа та
кредиrysання мiсцевого

бюджету)

1115031

(найменування вiдповiдального виконавця)

081 0
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл

(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною
mасифiкачiею видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету)

(код за еДРПОУ)

02536000000
(код Проrрамвоi

масифiкачiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевоrо

бюджету)

5031
(код Типовоi програмноi
масифiкацi-l видаткiв та

кредиryвання мiсцевоrо бюджеry)

(код Функчiонально-l шасифiкацii
видаткiв та кредиryвання бюджеry)

(код бюджету)

,l, обсяr ФодФих првяачень/б,од!Фп .сrпуФнь - 65 429 059,з2 rрх*нь у тому чиФi заФьноrc фонд, . бз 292 зr7,з2 rDифнь Е спеФ.льноФ фондt, - 2 13i 682 rрrФнь

5. Пiдстави дпя виконання бюджетноi програми

1. ЬqдФий кодёrc Укра]irи,
2. Заюн УФаiни вИ 02,12,202] М ] 928-1x 'Про Ilермввий бюдм Украпи на 2022 pit',

мlз9з, вiд 26,0а,2022 Ns 11з3 тв вй з0,0s,2022 м 11s3,
4 Насо МiнiФрсrва фiнанdв Украiни вiд 26,082014 М 8Зб "Про дФкi пиЕння gпров.дr€ння проФамюЦлювоФ методу сиэданю ъ виФнання мi6]евих бодЕid'iз змiнами.

фзичноI кульryри i ФортУ' зi змiнами,
6,На@ Мiнiсrёрйва фiнансiв Укрэliни вiд 27,07,201 1 М 945 "Про ýфрджоння ПримiрноФ пбрфiку результfвних поизниив бюд)lфш профвм мя мiсцевих б.дrтiв зэ видфми що м(жrъ
эдiй*юватиФ з ycix м]сL€вих бод'кiв", si 9мiнэми,
7, НаФ, Мiнiфрсгва фiнансiв УФаiни вiд 20,09,2017 М 79З "Про lатвем)@ння сиадових проrрам @ффi@Цi видfliв тв федитування мiсlýвих бюдмiв' , !i змLвами
8 ПрФрама рфвлку фiоичноi культури та спорrу у Вiнницькiй мiсьrjй reрборiФьнiй Фомадi на 2а2|202З роки (рiщння мiФюi ради ви з0.10 2020 M2,1бt зi змiнами)

6, ЦiлiдерGвноТпфiтикиi нб дФrненн, лхш спрямоФн. рФiФцlя бюФ(flотпроrрами

L|iлi державноi полiтики

1

З6]льшити обФr р}аофI а@вноФi, в юму чифi щяхФ за-.rченвя дiтей та моrlодi до ФнФ у дmчо_юнацьких Форгивнш школd Форити ,uови для рфвпу реФрвюФ Форгу тэ ёфепивноф
поповнення фаду наЦфФьнш збiрнц Фманд

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докlметrт

Комiтgг по фiзичнiй культурi i спорry Вiнншцкоi мiськоi ради

|Nэ з/п



7. М€та бюд{ётвоi програgи

мя, п дrповки спортсменiв мя рфрвноФ Форrу

8. Завдання бюджетноI програми

N9 з/п Завдання
1 ПiдгoтoвкасnopтИвнoгopeзepвyтапiдвищeнняpiвняфiзичнoTпiдгoтoвлeнocтiдlт

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

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

1 2 3 4 5

1
Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-
юнацькими спортивними школами

63292377,32 2 136 682,00 65 429 059,32

Усього 63 292 37т,32 2 136 682,00 65 429 059,32

10, Порелiк мiсцових / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ проrрами гривень

Na :t/п Найменування мiсцево'l / регiональноТ програми 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього
1

1 та м на роки

3 4 5

Усьоrо 63 292 377,32 2 136 682,00 65 429 059,з2

1 1. Результативнi показн ики бюдrкетноi п рограми

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

1 2 3 4 5 6 7

1 вноrо та пiдвиtцення ми ими школами
затрат

Кiлькiсть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у розрiзi Тх видiв
(ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на угримання яких здiйснюються з

бюджету
од,

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд24.Об-2021р. N91528 "Про
затвердження проекту мережi, LLлгатiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

7 7

дюсш од.

Рiшення виконавчого KoMiTeтy MicbKoi

ради вiд вiд 24.06.202'1р. No1528 "Про
затвердження проекгу мережi, t-lлгатiв i

контингентiв на 2О22,2О2З, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

6
^

сдюсшор од

Рiшення виконавчого KoMiTeTy мiськоI
ради вiд вiд 24.06.2021р. Na1528 "Про
затвердження проекту мережi, tlлатiв i

контингентiв на 2О22, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

1 1

бз 292 377,32 2 1зб 682.0t 65 429 059,



г витрат на угримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у
ii видiв (!ЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на угримання яких

здiйснюються з бюджеry:
грн.

Рiщення Micbкoi ради вiд24,12.2021 р.
N9706 "Про бюджет Вiнницькоi MicbKoT

громади на 2022 piк", зi
бз 292 377 2 136 65 429

грн.

Рiшення Micbкoi ради вiд24,12.2О21 р.
N9706 "Про бюджет Вiнницькоj MicbKoT

громади на 2022 piк'', зi
56 936 566,з2 1 616 58 552

сдюсшор грн.

MicbKoT ради вiд24.12.2О21 р.
"Про бюджет ВiнницькоТ MicbKoi

громади на 2022 piK", зi
змiнами

6 з55 81,1,00 520 650,00 6 876 461

Кiлькiсть штатних працiвникiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на rгримання яких здiйснюються з бюд>rkету, у розрiзi iX видiв (ДЮСШ,
КЦЮСШ, СflЮСШОР):

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд24.06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекту мережi, uлатiв i

контингентiв на 2022, 2О23, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

209,00

осiб 115,20
осiб

з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд24.06.2О2lр. N91528 "Про
затвердження проекту мережi, шлгатiв i

контЙнгентiв на 2О22, 2О2З, 2О24 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт|', зi

190, 1 90,

осiб 106,30
жiнок осiб

СflЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbKoi
ради вiд вiд 24.06.2021р. Nаl528 "Про

проекгу мережi, lшгатiв l

на 2022,2а23,2О24 роки
галузi "Фiзична культура i спорт", зi

чоловiкiв осiб 8,90
осiб

у тому числi - TpeHepiB, з них: осiб

виконавчого KoMiTery MicbKoT
вiд вiд 24.06.2021р. Nэ,1528 "Про

проекгу мережi, Lrггатiв i

в на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

11 116,50

чоловlкlв осiб 7з,

з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy мiськоi
ради вiд вiд 24.06.2021р. Nе1528 "Про
затвердження проекгу мережi, Ltлатiв i

контингекгiв на 2022, 202З, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

106,00

KiB осiб
осiб



СЩЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24,06.2021р. Nsl528 "Про
проекгу мережi, шлгатiв i

контингентiв на 2022, 202З, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi

10,5 10,

чоловlкlв осiб 7,1

осiб 3,з5

Середньорiчна кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi jx видiв (ДЮСШ,

СДЮСШОР):
осiб

РiчJення виконавчого KoMiTeTy мiськоI
ради вiд вiд 24.06.2021р, Ne1528 "Про

проекrу мережi, tцгатiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

z lэl 2751

осiб 2
осiб 715 71

з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbкoT

ради вiд вiд 24.06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекгу мережi, lшгатiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

2 476 2 476

в осiб 1 862
осiб 614 4

, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд Biд24.06.2021р, Nэ1528 "Про
затвердження проекту мережi. r_rпатiв i

контингентiв на 2022, 2О2З, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

275 275

в осiб 174
осiб 101

учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на
яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ix видiв (!ЮСШ, t(ДЮСШ,

що взяли участь у регiональних спортивних змаганнях:
осiб lнформацiйна довiдка 2 751 2 751

KiB осiб 2 036
нок осiб довiдка 715

з них: осiб 2 476
KiB осiб 1 862

нок осiб довiдка 614
, з них: осiб довiдка 275

чоловiкiв осiб 74 174

осiб довiдка 101 101

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання яких
нного спортивного та для

здlиснюються з iх видiв кцюсш,
од. Розрахунок 1 313 1 313

1 271
42

BHocтl
витрати на угримання однiсj комунальнот дитячо-юнацькот спортивнот

школи, видатки на угримання якоi здiйснюються з бюджету, в розрiзi Тх видiв
цюсш на одного працiвника:

грн. Розрахунок 302 834,34 10 з13 057,70

306 959,89

7,1 5l
KlHoK

продуrry

чоловlкlв 2 036l
жiнок

1 862l
)(lнок

174
жlнок 101 l

2 036l

lнформацiйна довiдка 2 47с

614l
27|

lнформацiйна довiдка
жIнок

дюсш ол Розрахунок 1 2т1|
слюсшор од. розрахчнок 42

дюсш грн. озрахунок 298 487,90l 8 471,99



шор 348

грн.

Середньомiсячна заробiтна плата працiвника дитячо-юнацькоТ спортивноi
школи, видатки на угримання якоТ здiйснюються з бюджету, в розрiзi Тх видiв
(ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР):

Розрахунок 15 925, 15 925,78

1Б
1

75з,761

витрати на навчально-тренувальну робоry у комунальних дитячо-
юнацьких спортивних tJlколах, видатки на угримання яких здiйснюються з

у розрiзi Тх видiв (ЩЮСШ, t(ЦЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на

учня:

грн, Розрахунок 776,69 2з78з,

22
сдюсшор 23 112,04 1 893,27 25 005,31

Середнi витрати на забезпечення участi одного учня комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на уrримання яких здiйснюються з
бюджету, у розрiзi ii видiв ([ЮСШ, t(!ЮСШ, СДЮСШОР) у регiональних
спортивних змаганнях:

грн, Розрахунок 1269,21 1269,21

1 217, 7з
1764,37 1

Середня BapTicTb одиницi придбаного малоцiнного спортивного обладнання та
iнвентарю для комувальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

гримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi iх видiв (flЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР):

грн. Розрахунок 1 077,96

811

сдюсшор Розрахунок 2з2з,зз 2
я

осiб lнформацiйна довiдка

чоловiкiв осiб I довiдка
осiб

з них: осiб lнформацiйна довiдка

осiб довiдка 60
осiб

осiб lнформацiйна довiдка', з них:

в осiб довiдка
осiб

осiб
Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ii видiв (!ЮСШ, КДЮСШ,
СДЮСШОР), якi здобули призовi мiсця в регiональних спортивних змаганнях:

lнформацiйна довiдка 1 259

осiб довiдка 755
нок осiб 504

, з них: осiб lнформацiйна довiдка 11 1 100

чоловiкiв осiб
осiб довiдка

СЩЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довiдка 1 1

осiб
жiнок осiб довiдка

грн. озрахунок 28 528,11 зтб 792,3Е

гон озоахчнокlдюсш
lсдюсшор грн. Розрахунок ,18 75з,76

2з 00т,04

lдюсш грн. розрахунок 652,68 23 648.0€

гон. розоахчнок

lдюсш грн, розрахунок 1 217,73

lсдюсшор грн, Розрахунок

1 077,96

lдюсш грн, Розрахyнок 1 036,8,1

гон,

IK,non,".o пiдготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах!

|видатки на гримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiэi Тх видiв (flЮСШ,

|КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрiв спорту Украiни/кандидатiв у маЙстри спорту

|Украlни, з них:

оо 86

60 бс

|жiнок 26 2с

86 8€

60|чоловiкiв
|жiнок 26 2с

lнформацiйна довiдка|жiнок

1 259

|чоловiкiв 1ЕЕ

lнформацiйна довiдка 504

lнформацiйна довiдка 660 66с

|жiнок 44а 44с

|чоловiкiв lнформацiйна довiдка 95 од

64 t4



!инамiк:l KillbKocTi учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на уIримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ix видiв (!ЮСШ,
КДЮСtll, СЛЮСUlОР) порiвняно з минулим роком:

вiдс. 1о2,92

102,93
вiдс.

з них: вiдс.

1

вiдс,

чоловiкiв вiдс, 100
жiнок 100,00

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОflЖЕНО:

,Щч ре кmор 0е п арm аме н mу фi н aHciB
В iH н ч цькоТ м icbкor раа ч

С.С. Краевськчй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н,,Щ. Луценко

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвище)

|.o.o",rno*

1о2,92

| 
чоловi Kr в вiдс. |Розрахчнок 102,9:

|жlнок 102,88l 102.8€

| 

ео.р""r"о* 1о3,25| 10з,2с

|чоловiкiв вiдс. |Розрахунок 1оз,22l 103,22

|жiнок вiдс, lрозрахчнок 103,37

|сдюсшоп, з,r", | 

Во.р""у"о* 100,оо| ,100,0(

100,0с
вiдс. lрозрахунок 100.0с


