
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa ф]навс в Украlни
26 серпня 20]4 року N9 8Зб
(у реда{чii |аказу MiNicтepcTBa фLнансiв

в д 29 грудня 2018 року N9 1209)

пАспорт
бюёжеmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoM|TET по оtзичнlй культурl | спорry вlнницькоi Mlcbкol рми
(найменування головного розпорядника KorrrгiB мiсцевого бюджету)

KoMlTeT по оtзичнtй культурt t спорry вlнницькоi MlcbKo[ рдди
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорялчий докумеrrг

KoMiTsT по фiзичнiй культурi i спорry Вiнницькоi MicbKoT ради

(найrrсцваяш го:овllого розпорядника коштiв лriсцсюго бюджсry )

14,11,2022 р Nl 28/0li9l75

25983707
(код за еДРПОУ)

259837072.

1 1 00000
(код Програмноi

класифiкацiТ
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

1110000
(код ПрограмноТ

класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

1 1 
,l5041

(код ПрограмноI
класифiкачiТ видаткiв та
кредиryвання мiсqевого

бюджету)

(код за еДРПОУ)

025360000005041
----ТЙБЙ 

"p",p*rrdiкласифiкачi'i видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

0810
(код Функцiональноi класифiкачii

видаткiв та кредиryвання бюджету)

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
споочл

(найменування бюджетноi програми эгiдно з Типовою програмною
шасифiкачiею видаткiв та кредиryвання мiсчевого бюджеry)

(код бюджету)

4, обсяr бюдхетних пршначёнJбюдхынrх асиrнуФяь - З 2За 292,З1 rриФвь у тому чrслi замьноrо фонду - З 2За 292,З1 rpxв.Bb Е спецiФьноrо фонду - 0 rDи*нь

5, пiдФви для вихонання бюд.четнот проrраrи

1, ьюдхФ и. rодекс У<раi]и
2 закон Укоаiни вiд 02,12.2021 М 192а-х 'про деФ@вний бюджФ Укроliи на 2022 pitd'.

4, наиз MiнiФpoвa фiнанс в УФаIяи вiд 26 08 2014 Ns 3зб "про дёякi питан ня зпровадreння проrр€мно-цльоФго fетоду сmадання та виюнання мiоЕвих боджФiв" iз змiнэми,

(ультури i.порту' зi змiнами.

мiоrевих бюджФiЫ' зi змiнами
7 на@ мiнiпербф фiнанов укра]'ни ви 20,о9,2о] 7 м 79з 'про Фердження мэдових програм маФф]@цii видаткiв та kредлtъання Micr]eвж бюдмiв' зi змiнами,

8. проrрама розвпку фiзичвоl кульryри ъ.порry у вiнницькй мiФкiй терфр]альн й громц!i на 2а21-202З ром (р шення м сьюl ради вiд З0.]0 2020 Ns2464, зi зм вами),

fl

ll
ii

1.



6. ЦiЛi деРжавнОi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

7. МеЕ бюд.(6ноl профами
Збёрфню ъ пiдтримЕ в нФжному вiчному фнi iфyФoi Mep*i спорffвних форуд ъ сфрпвних фоrryд rромадых орЁнiзацiй фiзкультурно спортивюi спрямоФнФi, забезпфення it €фепивноф
виФриФання дм проведення форпвнш заходiв

8. 3авдання бюджетноi програми

N9 з/п пол
1 Збе та в забезпечення jx вного

ння
1 в власностi та забезпечення jx

9. Напрями використання бюджетних коштiв

'l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюдя<етноj проrрами

N9 з/п Напрями використання бюджетних кощтiв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1

Утримання в належному cтaHi iснуючоТ мережi спортивних споруд комунальiоl борми
власностi та забезпечення Тх ефекгивного функцiонування для проведення спортивних
заходiв

з 2з8 292,31 з238292,31

Усьоrо 3 238 292,31 3 238 292,31

rривень

rривень

Ns з/п Спецiальний фонд Усього
1 4

Jl
1 культури та спорту у на

Усього| 3 238 292,31 з 2з8 292,з1

'l'l. Резул ьтативнi показники бюджетноi програми

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

,| 2 3 4 5 6
1 Утримання в належному cтaHi iснуючоi мережi спортивних споруд комунальноi форми власностi та забезпечення ix ефективноrо функцiонування для проведення спортивних заходiв
1 затрат

Кiлькiсть спортивних споруд комунальноТ форми власностi од Мережа закладiв кульryри i спорту 1 1

Обсяг фiнансовоТ пiдтримки з бюджету грн.

Рlшення ВiнницькоТ MicbKoT ради вiд
24,12.2021 Ns706 "Про бюджет
Вiнницькоj MicbKoi територiальноi
громади на2022 piK", зi змiнами

3238292,з1 з238292,з1

2 продукry

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

lHBeHTapHa справа, договори оренди,
акти надання послуг 1282,3 1282,з

Кiлькiсть спортивних заходiв од.
Календарний план, договори
оренди,акти виконаних робiт

210 210

Кiлькiсть годин тренувального процесу од. Розклtад занять, акти виконаних робiт з 500,0 3 500,0
с

Середня BapTicTb однiеi години тренувального процесу грн. Розрахунок 509,86 509,86

належномч mанi iснчючот Mpneki

ефекгивностi



4

|[инамiка кiлькостi спортивних заходiв порiвняно з минулим роком вiдс. Розрахунок 100,00| 100,00

|Динамiка кiлькостi годин тренувального процесу порiвняно з минулим роком. вiдс. Розрахунок 100,00| 100,00

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

Дu рекmор 0е п ар m аме н mу фiн aHciB
Вiннчцькоi раач

С.С. Краевськчй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

якостl


