
ЗАТВЕРДЖЕНО
!а,d1 М н (,epclBa ф Halc в yкpalн/

26 серлня 2014 рокY Nc 8Зб
(у оедауцil iаьазу MlH с-ерсъа ф,tа-с,в yкpa,Hl

вц 29 rрудня 2018 року Na 1209)

1 1 00000 KoMITET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbкoi рАди

пАспорт
бюёжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докумеrтг

KoMiTeT по фiзичнiй культlрi i спорry Вiнницькоi MicbKoi ради
(наймсry,ванш rоловного розпорядника коштiв пriсцеюrо бюджw )

26.07.2022 р. Jф 28/01/9/50

259837071.

2.

3.

(код ПрограмноТ
trасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсчевого

бюджету)

1 1 
,l0000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсчевого бюджеry)

KoMITET по ФlзичнIЙ кульryрl l спорry вlнницько[ MlcbKoT рАди

(код за еДРПОy)

25983707
(код Проrрамно-l

масифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеrу)

1 
,l 150з1

(найменування вiдповiдального виконавця)

08,10

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо_юнацьких спортивних шкiл

(найменування бюджетноТ проrрами згiдно э Типовою програмною
шасифiкачiсю видаткiв та кредиryвання мiсqевого бюджету)

(код за еДРПОЦ

02536000000
(код бюджету)

4, Обся. б'одreпих првначень.бюдreпих асиrвувань - 64 З0l 68.5.49 .рив.нь, у фму числi *фьноФ фонд/ - С2 165 00З,49 .рифпь й спёцiФьноФ фонд/ . 2 l з6 6а2 .рrв.Nь

5. ПlдФви для ви{онання 6,од{Фноi програм,

1 ЬодхФий кодеrc Укра]iи,
2, Заюн УфаIни вiд 02,12,2021 М 192&lx 'про дермвний бlоджет Украiни на 2022 pid.
З. Рiшення В]нниц}kоi MicbФi рaди вiд 24,12,2021 М 706 .Про бюдЕ Вiнницьюi MiФKol терrcF!альноI rромади на 2022 piK ,, gi ом нами ви 25,0з,2022 м 9зв, Еiд 13,07 2о22 мlз9з.
4. Набз МiнiФрФФ фiнансjв Украiни вiд 26.08.2014 Na 836 "Про деяd плання Фпровадхення прФрэмнФцiльофrо методу фадання та виюнання м сl]ввш Фодмiв" iз змiнами,
5 Насо Мiнiфрdва мфодiъ форry Украlви 3д 2З,11,2016 М 4З9З "Про зftФрдreння ТиповоФ пврелiку боджФfr проtрам ъ результmвня ф@gикiв ix ви@ання для Micr]eв* бцдмiв у qDepi
фзичноl культури i ФоргУ' зi змiнами,

здiiснюфlrсязусlхмlс-Евиrбодffiiв' зi змiнами
7, Набз МiнiФёрсва Фнансjв Укрэiни вiд 20,09.2017 N! 79З "Лр. Фвердreння фадових проrрам юФифiвц i B!цaTriB Е кредлування мiсr]евих бюднiв' , зi змlн.ми
8, Програма розЕпку Фзичноi культури в Форry у Вiнниtькiй мiФкiй reрФрiаьн]й rромадi на 2021_202з роки (рiщня мiФФi ради вiд 30 10,2020 м24м, зi змiнвми)

6. ЦЬi дврЕвноi пФi ли, н. доФrнення якиl спрлмоФна решiз.цiя бюдGrноI лроФами

Ns з/п Цiлi дерх(авно'| полiтики

1

3бiльшити
поповнення складу нацiональних збiрних команд

(код ПрограмноТ
шасифiкаL{ii видаткiв та
кредиryванвя мiсчевоrо

бюджеry)

5031
(код Типовоi проrрамноl
mасифiкацii видаткiв та

кредитування мiсчевоrо бюджеry)

(код ФункцiональноI mасифiкачii
видаткiв та кредиryвання бюджеry)



7, мёта бюрiФноi проrрsми

:Гffi;Нr#ЖЖ}lН#РМ*йЮ щ"*и, фisчюФ розвlпу, повюriнного оздоrюффн^ змiфвною вiдлочинку , дозвiлля дiтей Е мфодi, ффрФigцi, нdуп навичок здоровоD спос.бу

8. завдання бю&l{6тноt лроrрами

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, tцо виконуються у складi бюджетно.l програми
гривень

N9 з/п

1

школами

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

1
спортивного резерву та дитячо-юнацькими школами 62 165 2 136

2 136

N9 з/п м 3агальнийФонЕ-1 Спецiальний фонд Усього
31 4 5та у на 62 165 003,49 2 1зб бs-тб 64 30l бs5,49
62 165 003,49 2 136 682,00 64 301 685,49

'l l. Результативнi показники бюджетноi програми

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

та пiдвищення вня п дптя цколами

Клькiсть комунальних дитячо-юнацьких
(ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки

спортивних шкiл у розрiзi ix видiв
на угримання яких здiйснюються з од

виконавчого KoMiтeтy MicbKo]'
вiд вiд 24.06.2021р. N91528 ''Про

затвердження проекгу мережi, LlгaTiB i
контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична кульryра i спорт'', зi

7

од.

виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
вiд вiд 24.06.2021р. N91528 ''про

затвердження проекгу мережi, ц.латiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2О24 роки
по галузi "фiзична культура i

Рiшення

спорт", зi

сдюсшор
од.

виконавчого KoMiтeтy MicbкoT
вiд вiд 24,06.2021р. N91528 ''про

проекгу мережi, [tJгатiв i

контингентiв на 2022, 2О2З, 2О24 роки
по rалузi "Фiзична культура i

Рiшення

спорт", зi

64 301 685,49

62 165 00з,49 64 з01 685,4ý



обсяг витрат на гримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкlл у
розрiзi iх видiв (ДЮСШ" t(цюсш, сдюсшор), видатки на rгримання яких
здiйснюються з бюджету:

грн.

MicbKoi ради вiд 24.12..2а21 р
"Пво бюджет ВiнницькоТ MicbKoT

тери,rорiальноi громади на 2а22 pil'' . зi
змiнами

62 165 003,49 2 136 64 301

Рiшення MicbKoT ради вiд 24.12,2О21 р.
N9706 "Про бюджет Вiнницькоi MicbKoT

громади на 2022 piK", зi
55 809 1 616 57 425 224,49

сдюсшор
MicbKoT ради вiд 24.12.2021 р,

"Про бюджет ВiнницькоТ Micbкoi
територiальноI громади на 2022 pi('', зi
змiнами

6 355 811,00 6 876 461

Кiлькiсть штатних працiвникiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
на якихугримання здlиснюються ixбюд*ету, розрiзiу видiв (дюсш,
сдюсшор)

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24.06.202,1р. N9,1528 ''Про
затвердження проекгу мережi, Ltлгатiв i
контингентiв на 2022, 202З, 2О24 роки

галузi "Фiзична культура i спорт'', зi

209,00

чоловiкiв осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoT

ради вiд вiд24.06.2021p Ne1528 ''Про
затвердження проекту мережi, LLлгатiв i

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

1 90,75

чоловiкiв
жiнок осiб

Р, з них: осiб

виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24.06.202'lp. N91528 ''Про
затвердження проекгу мережi, шrгатiв i
контингентiв на 2022, 202З, 2О24 роки
по галузi "Фiзична кульryра i спорт'', зi

Рiшення

iнами

осiб
осiб

у тому числi - TpeHepiB, з них: осiб

виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
вiд вiд 24.06,2021р. Nэ1528 ''Про

затвердження проекгу мережi, ч_rrатiв i

на2022,2023,2024 роки
по галузi "Фiзична культура l спорт'', зi
змiнами

осiб
осiб

flЮСШ, з них; осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoT
вiд вiд 24.06"202,1p. N91528 ''Про

проеюгу мережi, шлатiв i

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

осiб

t

грн.

грн. 520

осiб

з них: осiб

1



СДЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтeтy MicbкoT

ради вiд вiд 24.06.2021р, N91528 "Про
затвердження проекrу мережi, шrгатiв i

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

10, ,l0,5

осiб 7,1

Середньорiчна кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi iX видiв (ДЮСШ,
t(ЦЮСШ, С,ЩЮСШОР):

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoT

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

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

2 751 2 751

осiб 2
жiнок осiб 7

з них: осiб

виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
вiд вiд 24.06.2021р. N9'1528 "Про

проекгу мережi, Ltлатiв i

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

24

осiб 1 862
осiб 6

, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24.06.202'1р. N91528 "Про
затвердження проекrу мережi, tцгатiв i

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

275

осiб 1

осiб 101
учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних lдкiл, видатки на

СДЮСШОР), цо взяли участь спортивних змаганнях:
осiб lнформацiйна довiдка 2751 2751

осiб I 2
жlнок осiб довiдка 715

з них: осiб 2 476 2
осiб 1

жiнок осiб 614
, з них: осiб довiдка 2т5

осiб
1

осiб довiдка 101
Кiлькiсть придбаного малоцiнного спортивного
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання яких

з бюджету, у розрiзi ix видiв (.ЩЮСШ,

та iнвентарю для
од. Розрахунок 13 131

1 271

витрати на rгримання однiсТ комунальноТ дитячо-lонацькоI спортивноТ
видатки на угримання якоI здiйснюються з бюджеry, в розрiзi ix видiв

, СДЮСШОР), з розрахунку на
грн. Розрахунок 297 440,21 10 223 307 66з,57

292 577 в 471 30

чоловlкlв 7,15

чоловlкlв 2 03с
71Е

2 47с

чоловlкlв 1 862

614

275

174
101

яких здiйснюються э бюджету, у розрiзi iX видiв (,ЩЮСШ, КЦЮСШ,

.,lоловlкlв
2 0з€

715

чоловiкiв

lнформацiйна довiдка 614
275

чоловlкlв lнформацiйна довiдка 174

101

дюсш од. 0зрахунок 1 271
сдюсшор од. сзрахунок 42

цюсш гDн. эзрахунок



,62 28 528,77
заробiтна плата працiвника дитячо-юнацькоТ спортивноТ

видатки на угримання якот здiйснюlоться з бюджету, в розрiзi Тх видiв
КДЮСШ, СflЮСШОР):

грн. Розрахунок ,15 925, 15 925,

1

,18 75з, 75з,
витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-

спортивних l1Jколах, видатки на угримання яких здiйснюються з

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

грн. Розрахунок 22 597 776,69 2з

652,68
23 11 25 005,31

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

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

грн, Розрахунок 1269,21 1269,21

1 217,

1

BapTicTb одиницi придбаного малоцiнного спортивного обладнання та
для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на
яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ, КДЮСШ,

грн. Розрахунок 1 077 1 077

1

2323 2

Кiлькiсть пiдготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,
на уrримання яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi jx видiв (ДЮСШ,

КЦЮСШ, СДЮСШОР), майстрiв спорту Украjни/кандидатiв у майстри спорту
з них:

осiб lнформацiйна довiдка

осiб довiдка 60
осiб 26

з них: осiб довiдка 86

в осiб bU

осiб

СДЮСШОР, з них: осiб довiдка

осiб довiдка
нок

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних tuкiл, видатки на
яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi li видiв (,ЩЮСШ, КДЮСШ,

СДЮСШОР), якi здобули призовi мiсця в регiональних спортивних змаганнях:
осiб довiдка 1 259

осiб довiдка
нок 504

з них: осiб lнформацiйна довiдка 1 100 1 100

KiB осiб 660
нок осiб довiдка 440

СДЮСШоР, з них: осiб lнформацiйна довiдка 159 159

осiб 95
осiб довiдка 64



ка к|лькостi учнiв кому!-lальних дитячо-юнацьких спортивних шкlл,
видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ix видiв (ДЮСШ,
К,ЦЮСШ, СДЮСШОР) порiвняно з минулим роком:

вlдс. Розрахунок 102,92

102,
1о2,

з них: вiдс. 103,25 1

103,22
вiдс.

СflЮСШОР, з них: вiдс. Розрахунок 100,00
чоловlкlв 100

вiдс.

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО

Дu ре кmор 0еп арmаме н mу фiн а н ciB

С.С. Краевськчй

(пiдпис)

(пiдпис)

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.,Щ. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

/оД/


