
ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ MiHifrepФBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року N98Зб
(у редакцiТ наказу MiHiйepfrsa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 201 8 року N9 1209)

3АТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

KoMiTeTy по фiзичнiй культурi i спорту ВiнницькоТ
MicbKoT ради

(найменування головноIо розпорядника KoшiB мiсцевого бюджеry)

вiдй.02.2О23р. N9 2SlО1l9l4У

1,

2.

1 1 00000
(код Програмноi

шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

,l 
1 10000

(код Програмноi
шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

1115061
(код Програмноi

шасифiкацiI видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

пАGпорт
бюёжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2023 piс

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbkoi рми
(найменування головного розлорядника кощтiв мiсцевого бюджету)

KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiнницькоi MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

25983707
(код за еДРПОУ)

25983707

3. 5061

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

(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною
mасифiкацiею видаткiв та кредитування мiсчевого бюджету)

(код за еДРПОУ)

0253600000
(код бюджету)

4. Обсяrбюдя<етнихпризначень/бюдrкетнихасигнувань - 198068Згривень,утомучислiзагальногофонду- 198068Зrривеньтаспецiальногофонду_0гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноI програми

1 , ьод*пий {одею Уrяни,
2, Заюн УФаi'ни в д 0З,11, 2022 року М 2710_й'Про Дермвнri бодм УФаli{и ю 202З pia.
З, Рiшення В]ннrцфl MiobюI ради .iд 2З 12,2022р, Nr 1З10 'Про бюд*т Вiнницьюi Micbюi Ер{юрЬьноl Фомэди на 202з pira',

4, НаФ Мiнiфрсrф фiнансiв Уrрыни вИ 2В,0а,201,' М 3Зб 'Про д6{i пmння япровадr€ння проФамнФцiлsоD м.тоду фэдання ъ аиюнання ч1.1€lц бlод*пd'i! зчiнами,

Ii.q6.их бюдх@i.'. зi змiн.ми.
7, НэЕз М]н d.рdвэ фiюнсiв УФэпи вИ 20,09,2017 М 79з'Про Jатвецreння фадових програх и.gфrацT видэпjв ъ Фёдиýв{ня siщёвж бDд*тid', зi !н]нами,
3, П роФэм. роэвитху фi.ичюI ryльD!и ъ спорry у Вiнницьri й Miobri й reриторiал ьн iй Фомадi ю 2о21-2о2з рош (рiш.ння xicbюT ради вц з0,1 0,2020 м2464, !i !иiнами),

6. Цlлl д.р8.внот пФhrхr, н р.шlз.Фя бюдханоТ проrрачr

N9 з/п L|iлi дерlкавноТ полiтики
1 ;творення умов для залучення широких верств населення до занять фiзичноТ кульryрою

7. МетабюджетноТпрограми
Забезпечення фiнансування закладiв фiзичноТ кульryри i спорry, контроль за веденням бигалтерського облiку та звiтностi установ.

(код Типовоi програмноi
юасифiкацi] видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

08l0
(юд Фу*цiонаыюI шюфkФi

видаткiв та кредитування
бюджеry)



8. Завдання бюджетноТ програми

N9 з/п Завдання
1 Органiзацiя фiзкульryрно-оздоровчоТ дiяльностi, проведення масових фiзкульryрно-оздоровчих i спортивних заходiв

9. Напрями використання бюджетних коцrтiв гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коlлтiв Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

,| 2 з 4 5

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

спортивних заходiв
1 980 683 1 980 683

Усього 1 980 683 ,t 980 683

10. Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, що виконуються у складi бюдкетноi програми гривень

N9 з/п найменчвання мiсцевоI / Dегiональноi поограми загальний фонд спеuiальний фонл Усього
1 2 з 4 5
1 ПрограмарозвиткуфiзичноТкульryритаспорryуВiнницькiймiськiйтериторiальнiйгромадi на202,1-202З роки 1 980 683 1 980 683

Усьоrо 1 980 68з 1 980 683

'| 1. Результативнi показники бюджетноi програми

N9 з/п показники Одиниця
вимiрч flжерело iнформацiI Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

,| 2 3 4 5 6 7
1 Органiзацiя фiзкульryрно-оздоровчоiдiяльностi, проведення масових фiзкультурно-оздоровчих i спортивних заходiв
1 затрат

Кiлькiсть фiзкульryрно-масових заходiв од.
Календарний план по КФКС спортивно_масових
заходiв на вiдповiдний piк 58

2 продукry

Кiлькiсть учасникiв (людино-днiв) заходiв, якi здiйснюються на територiТ регiону
безпосередньо струкryрним пiдроздiлом мiсцевих органiв од.

Календарний план по КФКС спортивно-масових
заходiв на вiдповiдний piк

,10 440 10 440

3 ефекгивностi
Середнi витрати на проведення одного фiзкульryрно-масового заходу грн Розраryнок 34 149,71 34 149,71

Середнi витрати на одного учасника (людино-день) заходiв, якi здiйснюються на
територiТ регiону безпосередньо струкryрним пiдроздiлом мiсцевих органiв. грн Розрахунок 189,72 189,72

4 якостl

Динамiка кiлькостi заходiв, якi здiйснюються на територii регiону, порiвняно з
попереднiм роком

вiдс. Розрахунок ,1 58,18 1 58,1 8

Динамiка кiлькостi учасникiв заходiв, порiвняно з попереднiм роком вiдg. 
- 8озраryнок 80,56 80,56

Голова комimеmу по фЬччнiй кульmурi i
спорmу

погоджЕн

Дuрекmор
Вiннчцькоi

Сереiй КРДеВСЬКИЙ

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Наmалiя ЛУЦЕНКО

flaTa

м.п.

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)


