
ЗАГВЕРДЖЕНО
нбказ М]нiстерства ф!нансlв Украlqи
26 серпня 2014 рок, N9 836
(у релакцij |ахазч MlHl.TepФBa фiнанс]а

вiд 29.рудня 2018 року Na 1209)

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoM|TET по оtзичнlй кульryрl l спорту вlнницькоi MlcbKoT рдди
(найменування головного розпорядника коllлгiв мiсцевого бюджету)

KoM|TET по Фlзичнlй культурl l спорry вlнницькоI Mlcbкoi рАди
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докуметrт

KoMiTeT по фiзичнiй культурi i спорry Вiннtлркоi MicbKoi ради

(наймеяl,ъаш головного розпорядвка коштiв мiсцевоФ бюдrery )

26,0,7.2022 Np 28/01/9/50

25983707
(код за е!РПОУ)

259837072,

3.

1 1 00000
(код ПрограмноТ

класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

1 1 
,l0000

(код Програмноj
класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

1 1 
,l5041

(код Програмноi
цасифiкачiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код за еДРПОУ)

025360000005041
(код Типовоi програмноТ
класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсчевого бюджеry)

0810
(код Функцiональноi шасифiкацii

видФкiв та кредиryвання бюджету)

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
споDчд

(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною
0асифiкачiею видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код бюджеry)

4. Обсяг бюдкетних призначенЫбюджетних асигнувань - З 169 661,64 гривень, у тому числi загального фонду - 3 169 661,64 гривень та спецiального фонду - 0 гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

1, Ьод,{етний Фдф Укрdни,
2 Заrcн Укра]ви вiд 02,12,2021 N! 1923]x "Про ДержвЕний бlод,€т Украllни на 2022 pit{',

З, Рiшення Вiнницьюi Micbюi рзди вjд 24 12 2021 М 70ý ^Про бDдхет Вiнницьют мiФюI reрпорiФьноi rромади на 2022 pi|.', зi змiнами Е]д 13,о7,2о22 м 1з9з.
4- НаЕз Miнiсi€pcф фiювсiв УФаlни вИ 26,08,2014 N! 8Зб "Про дфкi питэння Фпр.вадreння проrрамноlriлювоФ мфду смадання тв виФнання мiсцевш бод,giы' iз змiнами,
5. НэФ! MiнiФepcE молодiта Форту УФаIни вiд 2З,11,2016 М 4З9З "Про Фердrння Типофю перел]ку Фоджепих проlрэм та р99ультfвнв rмзниfв п ви(Фання мя мiсцёвих бюдмiв у dDерi
фзичноi культури i споpl/ зi змiнами,
6,На@ Miнiфpcвa фiнансiв Укрэiни вiд 27,07,201 1 М 945 "Про Фёмхфня Примiрною перфiку резульtrимиt повзниИв бодЕних проФэм мя мiсцевих бюдхФiв gа видпами, U]o южrlь
здiйснюватиф з Яхмiо]еsшбммв', зi амiнэми.
7, На€з Мiнi-е!dФ фiююiв УФаiни вИ 20 09 2017 М 79З "Про зфрдreмя фадових проФэм мэФфiвцii видаткiв та кредиryвання мiсцёвих бюдмiв", oi змiнами,
6, Проrрам. рФвпку фiзfrноl культури та сфрrу у Вiнницькiй мiФкiй територiмьнiй rромэдi на 2021_202З рое (рiценвя мiФкоI ради вiд зо.l о,2О2О М2464, зi змiвами)

1.



6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетнот програми

7. Мф ФодreпоТ проrр.мя

виФрийання мя проведення спорввнш звходiв

8. Завдання бюджетноТ програми

полiтики

cTaHi забезпечення ix1 вта

iавданняN9 з/п
снуючоi мережi спортивних споруд комунальноТ форцц Jдq9!9ст1 та забезпечення iX ефекгивного функцiонування для проведення спортивних заходiв

1 в

9. Напрями використання бюджетних коlлтiв

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

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

1 2 з 4 5

1

Утримання в належному cTaнi iснуючоI мережi спортивних споруд комунал ьноТ форми
власностi та забезпечення ix ефекгивного функцiонування для проведення спортивних

заходiв

з 169 661,64 3 169 661,64

Усього 3 169 661,64 3 169 661,64

гривень

rривень

N9 з/п Наймеiування мiсцево'i / програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1
3 4 5

1 та спорry у громадl на з 169 661,64 3 169 661,64

Усього 3 169 661,64 3,169 661,64

'l 1. Результативнi показники бюджетноI програм и

Ne з/п показники
Одиниця
вимiрч Джерело iнформацii 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 т

1 Утримання в належному cTaHi iснуючоi мережi спортивних споруд комунальноi форми власнОстi та забезпеЧення iX ефекrИвного функцiОнування мя проведення спортивних заходiв

1 затрат

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

Обсяг фiнансовоТ пiдтримки з бюджету грн.

Рiшення Вiнницькоi MicbKoj ради вiд
24122021 N9706 "Про бюджет
ВiнницькоТ MicbкoT територiальноТ
громади на 2022 piк"

3 169 661,64 3 ,169 66,1,64

2 продукry

загальна площа примiщень, якi використовуються для тренувального процесу,

заходiв
кв. м.

lHBeHTapнa справа, договори оренди,
акти надання послуг

1282,з 1 282,

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 з 500,0

ефекrивностi
Середня BapTicTb однiеТ години тренувального процесу грн. Розрахунок 509,86 509,86



1Розрахуноквiдс.заходiв порiвняно з минулим pokot\4кlлькостl
1100вiдс.з минулим роком.кlлькостl годин процесу

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

фiнансiв

С.С. Краевськчй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвище)

еФ

{ 4


