
l ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МiN стерсва фiнансiв Украiни

26 серпня 2014 року М 8Зб
(у редакц]i наказу MiH]cTepcTBa ф]нанс]в Украiни

в]д 29 грудвя 20Т8 роry М 1209)

1 l 00000

пАспорт
бюOжеmноi проерамu мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

KoMITET по оlзичнlй кульryрl Iспорry BIHH koi Mlcbkoi р

KoM|TET по Фlзичнlй кульryрt lспорry MlcbKoi

ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiнницькоi MicbKoT ради
(найvсryтанш шовноm рзпорцним коштiв уiсцевою бющеry )

'}.07,2022 
р. Nу28l0l19/ Цl,

25983707
(код за еДРПОУ)

25983707
(код за еДРПОУ)

(код Гlрограмноi
иасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

11,100002,

3.

(код Програмноi
иасифiкачii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджеry)

1115061 5061
("ц ."**,вrц^*^"**+ fl
видаткiв та кредитування мiсчевоrо

бюджеry)

081 0
(код Функцiональноi шасифiкацii

видаткiв та кредитування бюджеry)

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв
фiзичного здоров'я населення "Спорт для Bcix"
та проведення фiзкульryрно-масових заходiв
серед населення регiону

(найменування бюджетноi проlрами згiдно з Типовою проlрамною
шасифiкацiею видаткiв та кредитуванвя мiсцевоrо бюджету)

(код бюджеry)({од Програмноi
шасифiкачГi видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджету)

4. Обсягбюджетнихпризначень/бюдкетнихасигнувань - 178098Згривень,утомучислiзагальногофонду_ 178098Згривеньтаспецiальноrофонду-Огривень

5, Пiдсвви дл, в,юнанн, бФджФоТ проф.н,
1, ьодяний Фдеrc УзраIзи,
2, Зам Укрэliнй в д 02,12,2021 N! 1923_Ix "Про дерявний бюдF УяраIни на 2022 piK'
з, Рlшфня вiнницьiоi мiФФI ради ви 2а,12,2021 !, 706 (про бюдreт вlнни!ьюl Micbюi ЁрmрiФьноl .ромади Е 2022 plк ,, зi змiфмй .и 21.в 2о22 м ,l рr,/.
4, Наиз М]нlФёрс.ва фiнансiв Украlни вИ 26,03,2О14 Ne аЗб l'Про дфa лftн8я япровэдвня прсрамю-цйьоаоФ uетоду фаданяя та виюнання мiсцевц бDдютiв'lз змiнами.

культури i спорr'зi змiнами,

ус х мrо,]евих б,одreтiв", эi змiюми,
7. На@о МiнiфрФiа фiнансiв Укрэ]iни вИ 20,09,2О17 Nq 79Э "Про gЕеиreння складовд проrрам мафiЕфi видfliв ъ кредrr}ъання мiо,]евих 6ýдr@id', :ri щiюми
а, Проrр.в ро.витry фЬщнd кульryри ъ фrrrу у вiняпrЁfiй мlФхjй rерфрiеьнiй Фомцi ю 2021-202з ром (рiшення Micb{oT рsди ви зо.l о 2о2о Nr2464, зi змiнами),

6. Цiлi державноi полiтики, на доGяrнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N9 з/п

1

7. Мета бюджетноТпрограми
3дiЙСнення фiзкульryрно-масовоТ роботи серед населення" пiдтримка спорту вищих досягнень та заходи з регlонального розвитку фiзичноТ кульryри та спорry

1.

025з6000000

(найменування головноaо розпорядника коштiв мiсqевого бюджету)

(найменуванпя вiдповiдальноlо виконавчя)

сЕоренву Ф для Фу]енн, шром Ерdв нмёння до м фi!яноl культуDою



8. 3авдання бюдкетноТпрограми

Ns з/п Завдання
1 ооганiзацiя фiзкчльтVDно-оздооовчоi дiяльностi" проведення масових фiзкульryрно-оздоровчих i спортивних заходiв.

9, Напрями викориGтання бюджетних коштiв гривень

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

1 2 3 4 5

1
Органiзацiя фiзкульryрно-оздоровчоТ дiяльностi, проведення масових фiзкульryрно-оздоровчих i

спортивних заходiв.
1 780 983 1 780 983

Усього 1 780 983 1 780 98з

'l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюджетноi програми гривень

Ns з/п Найменування мiсцевоi/ регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5

ПрограмарозвиткуфiзичноjкульryритаспорryуВiнницькiймiськiйтериторiальнiйгромадi на2О21-2023 роки
,l 780 983 1 780 98з

Усього ,l 780 983 1 780 983

,l 1. Результативнi показники бюдкетноТ програми

Загальний фонд Спецiальний фонд УсьогоNs з/п показники Одиниця
вимiрч flжерело iнформацiТ

71 2 з 4 5 6

1 масових I

затрат

од.
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piк

58 ЕаКiлькiсть фiзкульryрно-масових заходiв

продукгу

92 600Кiлькiсть учасникiв (людино-днiв) заходiв, якi здiйснюються на територij регiону
безпосередньо струlсгурним пiдроздiлом мiсцевих органiв

од.
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

92 600

ефекrивностi
грн. )озрахунок 30 706,60 30 706,60Середнi витрати на проведення одного фiзкульryрно-масового заходу

грн, Розрахунок 19,2з 19,23Середнi витрати на одного учасника (людино-день) заходiв, якi здiйснюються на
територiТ регiону безпосередньо струкryрним пiдроздiлом мiсцевих органiв

якостl

1о1,75 10,1 ,75!инамiка кiлькостi заходiв, якi здiйснюються на територii регiону, порiвняно з

попереднiм роком
вiдс. Розрахунок

100,09Динамiка кiлькостi учасникiв заходiв, порiвняно з попереднiм роком вiдс. Розрахунок 100,09

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

MlcbKol

(пiдпис)

С.С. Краевськчй

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

д,М, Лесь

Dy. J,,cL+ 
,

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

1


