
ЗАТВЕРМЕНО
Наказ MiHiйepcтBa фiнансiв yкpaiнr
26 серпня 2014 року N9 836
(у редакцii наказу М н]стерства фiнансiв

вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

|4.12.2022 }{ъ 28/01/9/81

259837071 1 00000

2. 11,10000
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

з. 1 1 t 504,|
(код Програмноi

масифiкачii видаткiв та
кредrryвання мiсчевоФ

бюджеry)

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрI l спорту вlнницькоi мlськоI рАди
(найменування головного розпорядника коrrлi в мiсцевого бюджету)

KoM|TET по ФlзичнlЙ культурl l спорry вIнницькоi мlськоi рАди
(найменування вiдповiдального виконавця)

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
5041 08,10 споруд

(код за еДРПОУ)

25983707
(код за еДРПОУ)

025з6000000
(код бюджеry)

4, ОбФ. бодrютвrх пршначенrФодGrнrх.сrrнуинь - 3 2ý 292,3'l rривёвь у тому чифl а@ьноФ фонд!, - З 1il1 11t6,11 rP,BeBb Е свцмцоrc фонд, - 

'7 
1]в,00 rриф{ь

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

(код ТиповоТ програмноi
иасифiкацi] видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюджеry)

(код Функцiональноi юасифiкацii
видаткiв та кредиryвання бюджеry)

(найменування бюджетноi лрограми згИно з Типовою проlрамною
шасифiкацi€ю видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiнницькоi MicbKoi ради

1

(код ПрограмноТ
класифiкацiТ
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

1 , ЬоджФний юдею Укра]ви.
2. Заюв Украfuи вИ 02,12,2021 Nc 1928]x "Про Дерrcмий бюдffi УФаlни на 2022 pi{',

25,11,2022 м 128з
4 На@з МiнiфрФе фiнанс]в УФаiни вh 26,08.2014 N! ВЗ6'ПродФкj питання gпровадreння проlрамеЦльофlо мФоду смадання ъ виФнаню мiсцевих бýдЕiв" iз змiнами,

кульryри i фортУ' зi змiмми,

Micr]eвш бюдreтiв', зi змiнами,
7, Навз Miнiфpdвa фiнэнс]в Укра]irи вй 20,09,2017 N! 79З 'Про затфрдreнм сеlэдоsж лрофам шасифiФц i видаткiв в Федиryвання мiсцевих бюджgiы', зi эмiюми,
В, ПроФама ро!витку фgичноi кульryри та слорry у В нницькiй мjськiй терлорiльнiй фомёдi lB 2О2'1-2О2З роки (рiщня мiФюl ради вИ З0,10,2020 м2464, зiзмiнами)



6. l-{iлi державноi полiтики, на досяrнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

Np з/п l_|iлi державноi полiтики
1 3береження та пiдтримка в належному технiчному cтaHi iснуючоj мережi спортивних споруд забезпечення jx ефеюгивного використання для проведення спортивних заходiв

'. 
м.та бЕдrФот проrрrм,
Збере*ення Е пфrримФ в юл*ому технjчному фнi iснуючоi rep*i форrйвнп фруд в фортивних форуд rромадм орвнLзацiй ФакультурнфюФицоi спрямованфi, 96фпфення ix ёфемвноФ
.иrоруфtsня дт прфё.дерня спорrивнп *ходiв

8. 3авданнябюджетноiпрограми

N9 з/п Завдання
1

2 3абезпечення придбання основних засобiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

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

1 2 з 4 5

1

Утримання в належному cTaHi iснуючоi мережi спортивних споруд комунальноТ форми
власностi та забезпечення ]х ефекгивного функцiонування для проведення спортивних
заходiв

3 141 146,31 3 ,14,1 146,31

2 3абезпечення придбання основних засобiв 97 146,00 97 146,00
Усього 3 141 146,31 97 146,00 з 2з8

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у склlадi бюдrrtетноТ програми гривень

N9 з/п Найменування мiсцевоi / реriональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1

1 та
3

3 ,141 146,31

5

Усього 3 141 ,l46,31 97 ,l46,00 3 238 292,31

1 1. Результативнi показники бюджетноi проrрами

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

1 2 3 4 5 6 7

1 Утримання в належному cTaHi iснуючоI мережi спортивних споруд комунальноТформи власностi та забезпечення ii ефекгивного функцiонумння для проведення спортивних заходiв
1 затрат

Кiлькiсть спортивних споруд комунальноi форми власностi од. Мережа закладiв культури i спорту I 1

Обсяг фiнансовоi пiдтримки з бюджету грн.

Рiшення ВiнницькоТ MicbKoT ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoT територiальноi
громади на2О22 pi(', зi змiнами

з 141 146,31 з 141 ,146,3,1

2 продукry

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

lHBeHTapHa справа, договори оренди,
акти надання послуг

1282,3 1282,3

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

210 21о

Кiлькiсть годин тренувального процесу од Розклад занять, акти виконаних робiт 3 500,0 3 500,0

2
Програма фiзичноТ Вiнницькiй мiськiй територiальнiй громадi на 2О21 -2О23 9/' 14tj,UL 3 23а 292,31



J ефекrивностi
509,86 509,86грн. РозрахунокСередня BapTicTb однiоТ години тренувального процесу

якостl4
вiдс. Розрахунок 100,00 100,00Щинамiка кiлькостi спортивних заходiв порiвняно з минулим роком

100,00 ,100,00
вiдс. Розрахунокffинамiка кiлькостi годин тренувального процесу порiвняно з минулим роком.

2 основних засобiв
l затрат

97 ,146,00 97 146,00грн.

Рiшення ВiнницькоТ Micbкoj ради вiд
24j2.2О21 N9706 "Про бюджет
Bi нницькоТ MicbKoi територiальноТ
громади на2022 piк'', зi змiнами

Обсяг надання фiнансовоj пiдтримки з бюджету на придбання основних засобiв

2 проду.сry
од. Розрахунок 2 2Кiлькiсть основних засобiв, якi плануеться придбати

3 ефективностi
48 573,00 48 57з,00грн. РозрахунокСередня BapTicTb одного основного засобу

Голова KoMimemy по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО

фiнансiв

С.С. Краевськчй

(пiдпис)

(пiдпис)

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д, Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


