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пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoM|TET по Фlзичнlй кульryрl l спорry вlнницько[ мlськоi рАди
(найменування головного розпоряднйка коштiв мiсчевого бюджету)

KoM|TET по оtзичнtй кульryрl l спорry в|нницькоi MlcbKoi еади
(найменування вiдповiдальноtо виконавця)

ЗАТВЕР.ЩЖЕНО:

Наказ / розпорялчIй документ

Комiтgг по фiзичнiй кульryрi i спорту Вiлшиlъкоi MicbKoi ради
(найм€шванш головного розпорядника коштis мiсцеюго бюджfi] )

/# п.2о22р.Ns2l/оуgd/

25983707
(код за еДРПОЦ

25983707

(код Г]рограмноi
юасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсчевого

бюджеry)

11,100002.

3.

(код Програмноi
шасифjкаqii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1 
,t ,l5031

(код за еДРПОУ)

02536000000
(код Програмноi

масифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсqевоrо

бюджеry)

5031
(код Типовоi програмноi
иасифiкацii видаrкiв та

кредиryвання мiсчевого бюджеry)

081 0
(код ФункчiональноТ иасифiкачii

видаткiв та кредиryвання бюджету)

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

(найменування бюджетноi лрограми згiдно з Типовою праграмною
0асифiкачiею видаткiв та кредитування мiсцевого бюджеry)

(код бюджеry)

il. обфr бюдI€rнп при!н!чень/6,одмц асипryцвь - в9 2а 567,29 rряфнь у rcму чхФi заЁльноФ фонду - 05 a23 о57,29 rрифflь п сп.ФffьноФ фонý, - 3 80о 5l о rрrФвь

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

1, Ыоджйний Фдеrc Украiни,
2. Заюн Украiни вiд 02.12,2021 Na 1928 lX 'Про Дер€вний бlодreт УфаIни я 2022 pil'-

мlз9з, вiд 26,03,2022 м 11за, фд з0,09,2о22 м 1198, ви 28,10 2022 м 1246 та вiд 25,11,2022 Nr 128з,
4, Нэ€з МiнiсrбрсгЕа фiЕюiв УФаiни Ыд 26.08,2014 Nq 8Зб "Про деякi пftння gпровадreння проrрамнФцiльофФ методу фадання та виюнання мiо]евих бодх9iв. i. змiнами,
5. Нв@l Мiнiфрсгф молодi та слорr УФаlни вИ 2З,1 1,2016 М 4З93 "Про Фвердrння Тлпофф перелiку бюдмш програм ъ результвтивних по@!никiв l' виюнання дм мiсr€Еих бпдвпв у qрер
фiзичноI кульryри i спорrУ' зi змiюми,

здiй.нюваtиф з ycix мiоrёвп бqдхФiв', oi змiнами,
7. На€з МiнiФерсгФ фiнансiв Украiни вiд 20 09 2017 Ne 793 "Про Фемreння фадм проDа( reФфiЁцai вцатr]в в Федлrфння м сцеж бодхФiв". зi fuiнвми,
8- ПроФ€мэ рфвитr., фiэичноi кульryри та ФоFлу у Вiнницькiй мiФкiй reрrcр]Фьнiй rромадi ю 2021_202з рФки {рiщня мiфl F€ди s]д з0,10,2020 м2464, зi вмiнами),

6. ЦЬi двр,lавноТ пФiт,х,, н. дося ення яких спрямоФна решlзацiя бюд}ФоТ проrрам,

Ns з/п L|iлi державноТ полiтики

1

Збiльшити обсяг руховоi акгивностi, в тому числi
поповнення складу нацiональних збiрних команд

шляхОм Залучення дiтеЙ та молодi до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефекгивного



7, МФ бФд@тноi проrра и

юпя, пiдФвм спорrсмёнiв д,т реФрвноФ спорту

8. 3авдання бюджетноi проrрами

N9 з/п 3авдання
1 Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноI пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

Ns з/п Напрями використання бюджетних коштiв Заrальний фонд Усьоrо

,l 2 з 4 5

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

65 423 057,29 3 800 510,00 69 223 567,29

Усього 65 423 057,29 3 800 510,00 69 223 567,29

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

Ns з/п Найменування мiсцевоi / регiональноi програми 3агальний фонд Спецiальний фонд Усьоrо
1

1

2
культури та спорту у на

3

65 42з о57,29
4

3 800 5,10,00

5
69 22з 567,29

Усього 65 423 057,29 3 800 510,00 69 223 567,29

1 1. Результативнi показники бюджетноI програми

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

1 2 3 4 5 6 7

1 спортивного та чноi пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

затрат

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

бюджету
од

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24,06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекту мережi. Ll,пaTiB i

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

7 7

дюсш од.

Рiшення виконавчого KoMiтery MicbKoi

ради вiд вiд 24.06.2021р. Ne1528 "Про
затвердження проеfiу мережi, чJгатiв i

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

6 6

сдюсшор од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoI

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

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

змiнами

1 1

Спецiальний фонд



грн

Рiшення Micbкoi ради Biд24.12.2o21 р-
N9706 "Про бюджет Вiнницькоi MicbKoT

територiальноТ громади на 2022 piK", зi
змiнами

65 42з 057
Обсяг витрат на лримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у
розрiзi Тх видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на лримання яких
здiйснюються з бюджету:

з 800 510,00 69 22з 567

дюсш грн.

Рiшення MicbKoi ради вiд24.12.2О21 р-
Ns706 "Про бюджет Вiнницькоi MicbKoj
територiальноТ громади на 2022 piK", зi
змiнами

58 80з 4,12 з 664 760,00 62 468 ,1

грн.

Рiшення MicbKoT ради вlд24-12.2021 р.
Ns706 "Про бюджет Вiнницькоi MicbKoT

територiальноТ громади на 2022 piK", зi
змiнами

6 61 9 645,00 1 35 750,00 6 755сдюсшор

Кiлькiсть штатних працiвникiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на угримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi Тх видiв (дюсш,

СДЮСШОР):
осiб

виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
вiд вiд 24.06.202,1р. N01528 "Про

ня проекту мережi, чrгатiв i

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

210,25 210

в осiб 1 16,

осiб

з них:

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24.06,2021р. N9,1528 "Про
затвердження проекту мережi, uлrатiв i

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

192,00

осiб 107 107,0о
нок осiб 85,00

СflЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24.06,2021р. NеI528 "Про
затвердження проекгу мережi, LLrгатiв i

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

чоловiкiв осiб
осiб 9

у тому числi * Tpeнepiв, з них. осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy мiськоI

ради вiд вiд 24,06.2021р. N9,1528 "Про
затвердження проекту мережi, uлгатiв i

на2022,2023,2024 роки
галузi "Фiзична культура i спорт", зi

l l/,/э

осiб
жiнок осiб 4з,25 43,25

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вiд 24.06.2021р. Na'1528 "Про
ня проекту мережi, цлатiв i

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

107,25 107,25з них:

KiB осiб 67,25
осiб

осiб

117,



осiб

Рiшення виконавчого KoMITeTy Micbкoi
ради вiд вiд24,06-2О2lр. N91528 "Про
затвердження проекгу мережl Ltлгатiв i

контингентiв на 2022, 202З, 2О24 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

10,5 10,5С!ЮСШОР, з них:

осiб 7,25 7,25чоловiкiв
осiб ?эЕ з,25жiнок

продукry
Рiшення виконавчого KoMiTeTy мiськоi
ради вiд вiд 24.06.2021р, Ne1528 "Про
затвердження проеlоу мережi, Lшгатiв i

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

z l lб
Середньорiчна кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,

видатки на rгримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi Тх видiв (ДЮСШ,
кдюсш, сflюсшор).

осiб

осiб 2053 2 036чоловiкiв
жiнок осiб 725 725

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вiд 24.06.2021р. N9'1528 "Про
затвердження проекту мережi. l_tлгатiв i

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

2 503 2 503ДЮСШ, з них:

осiб 1 879 1 879чоловiкiв
624 624жiнок осiб

С!ЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24.06.2021р. N9'l528 "Про
затвердження проекгу мережi, шгатiв i

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

275 275

осiб 174 174чоловiкiв
осiб 101 101жiнок

lнформацiйна довiдка 2778
Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi Тх видiв (flЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР), що взяли участь у регiональних спортивних змаганнях:

осiб

осiб lнформацiйна довiдка 2 053 2 05зчоловiкiв
725жiнок осiб lнформацiйна довiдка 725

осiб lнформацiйна довiдка 2 503 2 503flЮСШ, з них:

осiб lнформацiйна довiдка 1 879 1 879чоловiкiв
жiнок осiб lнформацiйна довiдка 624 624

lнформацiйна довiдка 2т5 эаqСflЮСШОР, з них: осiб
осiб Iнформацiйна довiдка 174 174чоловiкiв

101 ,101
жlнок осiб lнформацiйна довiдка

од. Розрахунок 2312 2 з12
Кiлькiсть придбаного малоцiнного спортивного обладнання та iнвентарю для
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджету, у розрiзi rx видiв (ffЮСШ, t(ЦЮСШ, СДЮСШОР)

'озрахунок 2 160 2 160дюсш од.
од. Розрахунок lэz 152сдюсшор

ефективностi

грн Розрахунок 3"l 1 167,93 18 076,15 329 244,08
Середнi витрати на уrримання однiоi комунальноJ дитячо-юнацькоi спортивноi
школи, видатки на угримання якоj здiйснюються з бюджету, в розрiзi ix видiв
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працiвника:

325 355,06дюсш грн Розрахунок зоб 267,77 19 087,29



Розрахунок з62 1 58,
Середньомiсячна заробiтна плата працiвника дитячо-юнацькоi спортивноi
школи, видатки на угримання якоi здiйснюються з бюджету, в розрiзi ix видiв
(ДЮСШ, t(ДЮСШ, СДЮСШОР):

грн. Розрахунок 15 831,1 1 5 831,1 0

Розрахунок 15
сдюсшор 1 8 753, 1 8 753,76

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

у розрiзi iX видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на
учня:

грн Розрахунок z5 1 368 24 918,49

,15 24 957
грн. 24 071 49з,64 24

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

у розрiзi Тх видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР) у регiональних
спортивних змаганнях:

грн. Розрахунок 1 294, 1294,1

1 211 1

2 047 2 04т
Середня BapTicTb одиницi придбаного малоцiнного спортивного обладнання та
iнвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

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

грн. Розрахунок

Розрахунок 1 123
1 442 1 442

якостl

Кiлькiсть пiдготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,
на уrримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi П видiв (!ЮСШ,
СДЮСШОР), майстрiв спорту Украiни/кандидатiв у майстри спорту

и, з них:

осiб lнформацiйна довiдка 86

осiб l на 60 60
осiб I довiдка

з них: осiб lнформацiйна довiдка 86 86

KiB осiб I ина 60 60
нок осiб ина довlдка 26

СДЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довiдка

чоловiкiв осiб ка

жiнок осiб

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ii видiв (,ЩЮСШ, 1(,ЦЮСШ,

СДЮСШОР), якi здобули призовi мiсця в регiональних спортивних змаганнях:
осiб lнформацiйна довiдка

осiб
жiнок осiб

з них: осiб lнформацiйна довiдка 11 11

осiб довlдка
осiб довiдка

Р, з них: осiб довiдка 1 1

KiB осiб довiдка
нок осiб довiдка

1 1

1 1



103,9з
Розрахуноквiдс.

на лримання яких здiйснюються з бюджету

, СДЮСШОР) l]орiвняно з минулим роком:

шкiл,спортивнихдитячо-юнацькихкiлькостiHaMiKa комунальнихучнiвДи iX (дюсш,видiву розрiзiвидатки

103,
,104,

KiB

104,з8
Розрахуноквiдс.

104,з них:
1

105,05
100,00

I
Розрахуноквiдс.

, з них:

,100

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i

спорmу

ПОГОДЖЕНО

fluрекmор Оепарmаменmу фiнансiв
BiH н u цькоi MicbKoT р а0 ч

С.С. Краевськчй

(пiдпис)

(пiдпис),

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

/


