
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicт€pcвa фrна|сiв УкраI|и
26 серпня 2014 роry ф 8Зб
(у редакцl tаказу М HicтepcтBa фrнансiв

вд 29 грудня 2018 роry ф 1209)

ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiнницькоi MicbKoT ради

(вайt!сц,ванш головвого розпорядника коштiв Nliсцевою бющсry )

О9 .02. 2023 р. Nl 2810lt l9l "|У

25983707
(код за е!РПОУ)

2,

J.

1 1 00000
(код Програмноi

класифiкацiI видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

1110000
(код Програмноj

класифiкацiТ видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

1115041
(код Програмно]'

класифiкацii видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджеry)

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2023 piK

KOM|TET по ФlзичнlЙ культурl l спорry вlнницько'a MlcbкoT рАди
(найменування головного розпорядника коLrлгiв мiсцевого бюджеry)

KOM|TET по ФlзичнlЙ культурl l спорry вlнницько[ MlcbкoT рми
(найменування вiдповiдального виконавця)

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
5041 081 0 споруд

25983707
(код за еflРПОУ)

(код бюджеry)

4. ОбСЯГбЮджеТнихпРиЗначень/бюджетнихасигнувань - 2849942гривень!утомучислiзагальногофонду- 2849942гривеньтаспецiальногофонду_Oгривень

5. Пiдстави мя виконання бюджетноt програми

1 ы.дмний юде@ УкраIlи,
2 ЗдюнУkраi!ивдOз,11,2022ро{уNl2710 lх'продёрreвяийбюдвУкраIниNа2O2зр(
з, Рiшення вiнницькоl мiсьюI ради бiд 2з 12 2022р Nr ] м0 'про бод)g вiнницьюI мiфюI reриторiаьноI Фомади ва 2о2э pk'.
4, На€з М нifr€рfrвэ фiнанс]в Украlilи вИ 26 0а 2014 М 3Зб "Про дёяfi питання запровадreння лроrрамNо-цйюфю мФоду сиаданNя ъ виюнання мiсцевих бодreпв' з змiнами

кульryри i спорТ'з] змiнами.

ycix мGцевих бюдяФiы'. зiзмiнами,
7. НаФз М нiберфва фiнаю]в Украiни вИ 20 09,20] 7 Ns 79з "Про затвердreння смадовu проФам масифiиц i видаRiв та кредtrryвапня мiсцевих бюдreпб, зi змiнами.
3 ПроФэи роэвитку ф зичюi кульryри тё Форry у Вiнницькiй мiфий reриrcрiальнiй .ромадi на 202]-202з роки (рiш*ня мjФФi ради ви зо,10.2о2о м2з64, з эм нами)

(код ТиповоТ програмноi
класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

(код ФункцiснальнсТ
класифiкацi'| видаткiв та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетноi програми эгiдно з Типовою
програмною класифiкацiсю видаткiз та кредиryвання

мiсцевого бюджету)

0253600000



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

N9 з/п l_]iлi державноt полiтики
1 3береження та пiдтримка в належному технiчному cTaHi iснуючоi мережi спортивних споруд забезпечення Iх ефективного використання для проведення спортивt_tих заходiв

7. мета борreтноi проrрам,

викорифпня мя пров€денgя Фортивних эаходiв

8. 3авдання бюджетноТ програми

N9 з/п Завдання
1 Утримання в належному cTaHi iснуючоi мережi спортивних споруд комунальноi форми власностi та забезпечення iX ефекгивного функцiонування для проведення спортивних заходiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 5

1
Утримання в належному cTaHi iснуючоi мережi спортивних споруд комунальноj форми
власностi та забезпечення Тх ефекгивного функцiонування для проведення спортивних заходiв

2 849 942 2 849 942

Усього 2 84g 942 2 849 942

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

N9 з/п Найменування мiсцевоt / регiональноI програми загальний фонд спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку фiзичноt культури та спорту у Вiнницькiй мiськlй територiальнrй громадi на2О21-2О23 роки 2 849 942 2 849 942

Усього 2 849 942 2 849 942

1 
,l. Результативнi показники бюджетноf програми

Ns з/п показники Одиниця
вимiру flжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 5 6 7

1 Утримання в нffежному стбнl l.нуФчоl яерехi спорпввп споруд комунальноi форми шасносrt ъ Фбезпеченпя ii ефепивноrо Функцiонуваню мя провед€ння спортивниl з.ходlв
1 затрат

Кiлькiсть спортивних споруд комунальноi форми власностi сд. Мережа закладiв кульryри iспорry 1 1

Обсяг фiнансоsоl пiдтримки з бюджеry грн

Рiшення мiськсI ради вiд 23j 2.2О22р,
N9134c "про бюджет Вtнницькоi Micbкoi
теритсрiально[ громади на 2023 piK"

2 849 942,0о 2 а49 942,оо

2 продуrry

3агальна площа примiщень, якi використовуються для тренувального процесу,
заходiв кв. м.

lHBeHTapHa слрава, договори оренди,
акти надання послуг

1282,3 1282,3

Кiльк!сть спортизних заходiв од.
Календарний план. договори
сренди,акти виконаних робiт

15с 150

l(iлькiсть годин тренузального процесу од. Розклад занять, акти виконаних робiт 3 500,0

3 ефекrивностi

Середня BapTicTb олнiеi години тренувального гlроцесу грн Розрахунок 521,6с 521,60



652,1652,1вiдс,кiлькостi спортивних заходiв порiвняно з минулим роком

141141,30вiдс, Розрахуноккiлькостi годин тренувального процесу порiвняно з минулим роком,

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

!чрекmор
Вiннчцькоi'

Дата погоджен

м.п.

Cepeia КРДеВСЬКИЙ

(пiдпис) (Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Наmалiя ЛУЦЕНКО

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)


