
t ЗДТВЕРДЖЕНО
Наьа] MlHiOepcEa фl"а_сjв увраltsи

26 серпня 2014 року Na 8Зб
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пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoMITET по оtзичнlй кульryрl l спорry BlHH мlськоi

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчlй документ

Комiтgг по фiзичнiй культурi i спорry Вiцницькоi MicbKoT ради
(наймспваняя юловного розпорщника коштiв rriсцевоrc бюлжец, )

/ц.|1.2022 р. Ns 28/0l/9/ t5

25983707
(код за еДРПОЦ

25983707
(код за СДРПОy)

(код ПрограмноI
иасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсчевого

бюджету)

11100002.

3.

(код Програмноi
иасифiкацii видаткiв та
кредиryванffя мiсчевоrо

бюджету)

1115031 5031
(код ТиповоI програмноi
масифiка[liT видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюджеry)

0810
(код Функцiональноi шасифiкачii

видаткiв та кредrгування бюджету)

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

(найменування бюджетноi програми згИно з Типовою проrрамною
шасифiкацiсю видаткiв та кредиryвання мiсчевого бюджеry)

02536000000
(код Г|рограмноi

иасифiкаqiТ видаткiв та
кредиryвання мiсчевого

бюджеry)

(код бюджету)

4, ОбФr боД(dнш признач.нь/бодGгнп .сlцуйнь - 66 3В 
'!2,76 

rрифнь, у Фму ч,фi аlФьноrо фФнд!, . 65 250 992,76 rриень п сп.|JФьноrо фонду - 3 о7з ооо rривёнь

5. Пiдстави мя виконання бюджетноi програми

1. Бюд'lФий юдеrc УкDаlни,
2. Заюн УФаIни вiд 02,12,2021 м 1926Jx 'про дерЕвний бlодю УкраIни на 2022 piK',

NоlЗ9З, вИ 26.08 2022 М 11З8, вiд З0.09,2022 N91198Ta Ыд 2В,10,2022 М 1246
4. На@ Miнiфpcвa фiнанdв УкрбТни вiд 26 03,2014 Ns 8Зб "Про дфкi питання gпровадreння проrрэмнФцiлфФ меаоду сgЕдэння тэ виююння Mio]eвп бюдютiв' iз 9мiнами.
5, Наreз Мiнiфрdва мФодi ъ ФоЕrу Укра]ни вИ 23 1 1.20]6 М 4З9З "Про явердrення ТипоФ перФiку бqджФж проrрвм в реоультпвних повзникiв ix виФнання дФ мiо]евих 6|одFiв ч сФеDi
фiзичвоIкультури icnoprf 'зiзмiнами.

здrйфюмя з ycix мiсl€вих бод,giв", зi змiнами,
7, Нэказ Miнiфpc@ фiнан.iв Укра]'ни вiд 20,09,2017 М 79З "Про ФФрдreння сmадових програм юасифiФцii влцФiв та Федиryванм мiоrёвп б.дхФiв", зi змiнами,
а, ПроФама роlвпку фiзичнФ культури та Форry у В]нницькIЙ мiGкiЙ териюрiФьнiй rромадi на 2021_202з роки (рiщння мiФюI ради вiд зо,1о 2о2о I\&2464, зi змiнами).

6, Цiлi дёрЕвноl пФiтип, на дофпенм яких спрямоФна р.ffiзацiя бюдrФноI проrрапи

Ns з/п l_|iлi державноi полiтики

1

Збiльшити обсяг руховоТ акгивносгi, в тому числi шляхом залучення дiтей та молодi
поповнення складу нацiональних збiрних команд

ДО ЗаНЯТЬ У ДитячО-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного

1. KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоТ MIcbKoi рАди
(найменування rcловного розлорядника коштiв мiсчевого бюджеry)

(найменуванвя вИповiдального виконавця)



irёта бодlqноI лроФами

юпя, пiдlФвки форшенiв мя рёзервною сфrл}

8. 3авдання бюджетноi програми

N9 з/п Зае ня
1 та школами

9. Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих / регiональних лрограм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

N9 з/п Напрями використання бюджетних коtлтiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
,| 2 3 4 5

1
Пiдготовка спортивного резерву та пiдвиtлення рiвня фiзичноТ пiдготовленостi дiтей дитячо-
юнацькими спортивними школами 65 250 992,76 3 073 000,00 68 323 992,76

Усього 65 250 992,76 3 07з 000,0l 68 323 992,76

гривень

гривень

N9 з/п Найменування мiсцевоi / регiональноi проrрами 3аrальний фонд Спецiальний фонд Усього
,|

2 3 4 5
1 розвитку фiзичноТ культури та спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй громадi на 2021-2023 65 250 992,76 3 073 000,00 68 з2з 992,76

Усього 65 250 992,76 3 073 000,00 68 323 992,76

11. Результативнi показники бюджетноi програми

Na з/п показники Одиниця
вимiрч flжерело iнформацiТ Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 з 4 5 6 7
1 та рiвня ми спо ими школами

затрат

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

од

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbкoT

ради вiд вiд 24,06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекгу мережi, Ltлгатiв i

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

7 7

дюсш од,

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

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

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

6 6

сдюсшор од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вiд 24.06.2021р. Nаl528 "Про
затвердження проекту мережi, llлгатiв i

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

1 1



з 07з 68 323 992,грн.

Рiшення Micbкoi ради вiд24.12.2021 р,

No706 "Про бюджет Вiнницькоi MicbKoT

громади на 2022 piк'', зi
змiнами

65 250 992,
Обсяг витрат на угримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкIл у

розрiзi 
'ix видiв (flЮСШ, t(ДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на угримання яких

здiйснюються з бюджету:

61 627 531,76

Рiцення MicbKoT ради вiд 24.122021 р.
N9706 "Про бюджет ВiнницькоТ Micbкoj
територiальноТ громади на 2022 piK", зi

58 690 281, 29з7грн.дюсш

6 560 711 1 35 750,00грн.

мiськоI ради вiд24.12,2021 р.
"Про бюджет ВiнницькоТ MicbKoT

громади на 2022 piк", зi

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbкoT

ради вiд вiд 24.06.2021р. Na1528 "Про
затвердження проекгу мережi, Ltлгатiв i

контингентiв на 2022,2023, 2О24 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

осiб
Кiлькiсть штатних працiвникiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,

видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi Тх видiв (ДЮСШ,

КДЮСШ, СДЮСШОР):

1 15,осiб
осiбжiнок

190, 1 90,осiб

виконавчого KoMiTeTy MicbкoT

вiд вiд 24.06.2021р, Nя,1528 "Про
проекгу мережi, LtлaTiB i

на2022,2023,2О24 роки
галузi "Фiзична культура i спорт", зi

1осiб
осiбнок

осiб

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbкoT

ради вiд вiд 24.06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекту мережi, члатiв i

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

С[ЮСШОР, з них:

осiб
осiб

1,16,50осiб

Рiшення виконавчого KoMiтeTy Micbкoj

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

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

змiнами
lJ,осiбчоловlкlв

осiб

106,00осiб

Рiшення виконавчого KoMiтeтy Micbкoj

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

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

з них:

осiб

-|

6 696 461,00сдюсшор

209,00 209,0с

115,20lчоловiкiв
9з,8с93,80 |

ЩЮСШ, з них:

106.30lчоловi ki в
84,4584,45|

18,25 ,18,25

8,9с8,90|..{оловiкiв

9.35l 9,3aжiнок

116,50
у тому числi - Tpeнepiв, з них:

7з,7о|
42,80l 42,8сжiнок

,106,00

66,5566,55|чоловiкiв
39.45l 39,45осiбKiHoK



осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вiд24.06.2021р, N91528 "Про
затвердження прое!сгу мережl, Lrлгатiв i

контингентiв на 2022, 2О2З, 2О24 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зt

змiнами

10,5

7

СflЮСШОР, з них: 10,5

осiбчоловiкiв 7,15 7,15
осiб 3,35жiнок

продукry

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вiд 24 06 2021р, Nо1528 "Про
затвердження проеtсту мережi. Ltлгатiв i

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

2751
середньорiчна кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,

видатки на rгримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi Тх видiв (!юсш,
кцюсш, сдюсшор),

2751

осiбчоловiкiв 2 0зб 2 036
осiб 115жiнок 115

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вiд 24.06,2021р, N9,1528 "Про
затвердження проеfiу мережi, uлгатiв i

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

2 476ДЮСШ, з них: 2 476

осiбчоловiкiв 1 862 1 862
осiб 614lt<iHoK 614

осiб

Рiшення виконавчого KoMiтeтy MicbкoT

ради вiд вiд24_06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекгу мережi, штатiв i

контингентiв на 2О22, 202З, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

СДЮСШОР, з них; 'а^

осiбчоловiкiв 174 171
осiб ,101жiнок 101

осiб lнформацiйна довiдка 2 751
кiлькiсть Учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних

утримання яких здiЙСнЮються з бюджету, у розрiзi ix видiв (!ЮСШ, КДЮСш,
що gзяли участь у регiональних спортивних змаганнях:

шкiл, видатки на

сдюсшор)
2 751

осiб lнформацiйна довiдкачоловiкiв 2 0зб 2 0зб
осiб lнформацiйна довiдка 715жiнок 715
осiбДЮСШ, з них: lнформацiйна довiдка 2 476 2 476
осiб lнформацiйна довiдкачоловiкiв 1 862 1 862
осiб lнформацiйна довiдка 614жiнок 614
осiб lнформацiйна довiдка 2т5СДЮСШОР, з них: 275
осiб lнформацiйна довiдка 174чоловiкiв 174
осiб lнформацiйна довiдка 101жiнок ,101

од Розрахунок
Кiлькiсть придбанОго малоцiнного спортивного обладнання та iнвентарю для
комунальних диlgЧО-ЮН?l_{ЬКИХ СПОРТИВНИХ шкiл, видатки на угримання яких

здiЙснюються з б,ЭД*е'У, У po.pi.i k,
1 892 1 892

од Розрахунок l /оодюсш 1 768
од Розрахуноксдюсшор 124 124

ефекгивностi

грн, Розрахунок
Середнi витрати la ЛРИМаННЯ ОДНiеi кОмунальноl дитячо-юнацькоl спортизноl
шкопи, видатки Hz' УТРИМаННЯ ЯКОi ЗдiЙСнюються з бюджету, в розрiзi iX видiв
(ДЮСШ, цЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного ка:

з12 205,71 14 70з,з5 326 909,06

грн- Розрахунок 307 681,69 ,]5 398,4здюсш з2з 080,1 2



359 491.01 7 438,збРозрахунок

1 5 925,Розрахунок 15 925,78грн.
плата працiвника дитячо-юнацькоТ спортивноТ

школи, видатки на угримання якоi здiйснюються з бюджету, в розрlзi ix видiв
сячна

(дюсш, кдюсш, сдюсшор)
15 655,22 15 655

,1в 75з,

1117 24 836,062з 719,01грн,

середнi витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-
юнацьких спортивних школах, видатки на угримання яких здiйснюються з

бюджету, у розрiзi Тх видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на

одного учня
96llooРозрахунок

24 з50,77

1269,21Розрахунок 1269,21грн.

витрати на забезпечення участi одного учня комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на гримання яких здiйснюються з

, у розрiзi ix видiв (ffЮСШ, ЦЮСШ, СДЮСШОР) у регiональних
змаганнях:

1 217,73 217Розрахунок
1 7641сдюсшор

1з13,з9грн. Розрахунок 1з1
Середня BapTicTb одиницi придбаного малоцiнного спортивного
iнвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

гримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi jx видiв (ДЮСШ, КДЮСШ,

обладнання та

1288,521 288,Розрахунок
1

вбосiб lнформацiйна довiдка

l(iлькiсть пaдготовлених у коl\4унальних дитячо-юнацьких спортивних школах,
видатки на лримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ,

l(ДЮСШ, СДЮСШОР), майстрiв спорту УкраТни/кандидатiв у майстри спорту

Украiни, з них:

осiб довiдка
осiб

86осiб |нформацiйна довiдказ них:

60осiб I довiдка
zбосiб

осiб lнформацiйна довiдкаСflЮСШОР, з них:

йна довiдкаосiб
осiб

12осiб lнформацiйна довiдка
кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi Тх видiв (.ЩЮСШ, КДЮСШ,
якi здобули призовi мiсця в регiональних спортивних змаrаннях:

осiб I довiдка
504осiб Iнок

1 100осiб lнформацiйна довiдка 11з них:

осiб начоловiкiв
осiб довlдка 44о

1 1осiб lнформацiйна довiдкаС!ЮСШОР, з них:

осiбчоllовiкiв
о4осiб йна довiдка

з66 929,37грн,lюсшор

эзрахунокгрн,юсш
18 75з,76грн. озрахунок)дюсшор

Розрахунок

грн,осш
493,ti4гон. эзрахунок 23 857,1 з]дюсшор

грн.юсш
гон, 0зрахунок

СДЮСШОР):
грн.осш

1 668,0€грн. Розрахуноксдюсшор

t0 бсчоловiкiв
а€lнформацiйна довiдка 26KiHoK

86

oLчоловiкiв
lнфоомацiйна довiдка 2сжiнок

чоловiкiв
lнформацiйна довiдкажiнок

1 259

чоловiкiв
504

66066с
44ажiнок

од 95lнформацiйна довiдка
ь4

жiнок



кiлькостi учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
на лримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi Тх видiв (flЮСШ,
СДЮСШОР) порiвняно з минулим роком:

вiдс. Розрахунок

чоловiкiв

1 102,88
[ЮСШ, з них: вiдс. Розрахунок 1 03, 103,25

1оз,22
жiнок

СflЮСШОР, з них: вiдс. ,1

l

чоловiкiв

1

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО

,Щч ре кmор 0е п арmамен mу фi н aHciB
Вiннчцькоi

С.С. Краевськчй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.,Щ. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

l"t/

1о2,92

вiдс. |Розрахунок 102,93| 102,
вiдс. |Розрахунок

10з,22
1 03,37

-lЁv. |, --r9-r, 
l l9lt

вiдс. |Розрахунок 1 03,37 |

| 

Го.п""у*о*

вiдс. |Розрахунок 100,00| 100.0(
вiдс. |Розрахунок 1 00,00


