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ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Комiтег по фiзичнiй культурi i спорry Вiнниrркоi MicbKoi ради
( ваймсяl,ванш гоJовноrc розпорядника коштiв мiсцсюго бюджФ. )

0'7 .0'l .2022 р. Nэ 28101/9/44

1. 1 1 00000

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюажеmу на 2022 piK

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl lспорry MlcbKoi
rоловного ро3порядника коштiв мiсчевого(код Про.рамноi

шасифiкацi-l видаткiв та
кредиryвання мiсчевоrо

бюджеry)

1 1 l0000

Пiдтримка спорry вищих досягнень та
органiзацiй, якi здiйснюють фiзкульryрно-
спортивну дiяльнiсть в реriонi

(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою програмною
шасифiкацiею видаткiв та кредиryвання мiсчевоrо бюджеry)

25983707

-Т;аедрпоц ,

25983707
(код за еДРПО)0

02536000000
(код бюджету)

2.

з,

(код Профамноi
масифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ПрограмноТ
шасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсчевого

бюджеry)

5062
(код Типовоi програмноi
класифiкачi видаткiв та

кредитування мiсqевоrо бюджеry)

0810
(код Фуfl кцiонально-l шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання бюджету)

4- Обсягбюджетнихпризначень,/6юджетнихасигнувань - 6945193гривень,утомучислiзагальноrофонду- 694519Згривеньтаспецiальноrофонду-Oгривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноI програми

1 . Бюдffiий кодёкс Украiни,
2, Зэюн УФбiни ви 02,12,2021 М 192&lx "про дермвNий бюд8 Украlsи на 2О22 pi/'
З, РiЩння ВiнницькоI MicbФi рэди вh 24,12.2021 М 7Об .Лrю бодх* В]нницьюi мiсьюlreриrорiФьноi Фомади ю 2о22 piK D, зiзмiнами вй 24 о6,2о22 м
4, НаФg М]НidеРйФ фiнан(jiв Украiilи вИ 26,03,201rl M 8Зб "Про д*кi пmння .апровадreння проФамно,цiлювоФ мФоду смадання та ви@ання мiо,]ё*х бюджФв, iз змiнами,

ф зично1 lqльтури i спорv' зi змiнами,

здiйснюватиФ з ycix Mio}eвд бодхетiв", зi змiнами,
7, НsGз МiнiФеЕйg фlюнсiв Украlни вiд 20,09,2017 Nq 79З "Про завеиreняя drЕдових проrрам иасифiвцI вцаткiв ъ кредrryФння мiсr€вих бюдFiв,, ai змiнами,
В, Проrрама рФалку фiзWноi культtри та форту у Вiнниtфкiй мiськiй reряорiмьнiй Фомадi на 2О21_2О2З роки (рiщння цiсьюI ради вЕ ЗО 1О.2ОaФ N!24€й, зi змiнами),

цпi дЕрЕвноl пФi 8, яа до.яrв.нм яких спрdцоФна рфlФци б,одreпот про.р.ми

ержавноa полiтики
1 iта дiячiвзаохочення та мати

6.

,l1 15062

lрганiзацiТ фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi



7, Мета бюджетно[ проrрами
3дiЙснення фiзкультурно-масовоТ роботи серед населення, пiдтримка спорту вищих досягнень та заходи з регiоналlьного розвитку фiзичноl культури та спорту

8. Завдання бюджетноi програми

MlcbKol шкiл MicTa
, 3аохочення iта
J i та

9. Напрями використання бюджетних коштiв

{0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, шо виконуються у складi бюджетноi проrрами

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

1 2 3 4 5
1 Виплата стипендiй MicbKoi ради кращим вихованцям спортивних шкiл MicTa 22з93 22393

2 3аохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноТ кульryри i спорту регiону 702 000 702 000

Сприяння дiяльностi закладiв фiзичноi культури i спорту та органiзацiй фiзкультурно-
спортивноi спрямованостi 6 220 800 6 220 800

Усього 6 945 ,l93
6 945 193

rривень

гривень

N9 з/п Найменування мiсцевоI / регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1

культури та спорту у на роки

3 4 5
6 945 193

Усього 6 945 19з 6 945 ,l9з

1 1. Результативнi показн ики бюджетноi п роrрами

Ns з/п показники Одиниця
вимiDч flжерело iнформацii 3аrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
l плата м шкlл Mlcтa

затрат

Обсяг витрат на виплату стипендiй кращим учням спортивних tчкiл MicTa грн.

Рiшення ВiнницькоТ мiськоi ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
ВiнницькоТ MicbKoT територiальноТ
громади на 2022 piк"

22з93 22393

Кiлькiсгь учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл MicTa осiб
3BiT та план по мережi, штатах та
контенгентах на вiдповiднi роки

2751 2751

продукгу

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних u.tкiл tиlсга, tло

уrримують стипендiТ плiськоТ ради
осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery <Про
виплату щомiсячноi стипендiТ MicbKoT

ради кращим сгудентам та учням
закладiв освiти ВiнницькоТ MicbKoT
територiальноТ громади) на
вiдповiдний piK

16 16



ефекrивностi

Щомiсячний розмiр стипендiТ MicbKoi ради грн

Рiшення ВiнницькоI мiськоi ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoi територlальноt
громади на2022рiк"

155,50

якостl
,Щинамiка збiльшення/зменшення кiлькостi стипендiатiв порiвняно з минулим
роком

вiдс. Розрахунок 100,00

2 видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноТ кульryри i спорry регiону
затрат

Обсяг видаткiв на виплату стипендiй кращим спортсменам та тренерам за
високi спортивнi досягнення

грн.

Рiшення Вiнницькоi MicbKoT ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
ВiнницькоТ Micbкoj територiальноТ
громади на2022 piк", зi змiнами

702 000 702 000

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, цо виплачуються щомiсяця од. Розрахунок 1 1

продукrу

Середньорiчна кiлькiсть спортсменiв, якi отримують стипендii од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy <Про
призначення стипендiй кращим
спортсменам та тренерам за високi
спортивнi досягнення) на вiдповiдний
piK

7 7

Середньорiчна кiлькiсть TpeHepiB, якi отримують стипендii од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy <Про
призначення стипендiй кращим
спортсменам та тренерам за високi
спортивнi досягнення)) на вiдповiдний
piK

4 4

ефекгивностi

Середнiй розмiр щомiсячноj стипендii грн. Розрахунок 5 3,18,,l8 5 З18"t8
якостi

flинамiка кiлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери, видатнi дiячi), порiвняно
з минулим роком

вiдс. Розрахунок 1 10,00 1 10,00

3 ня в I та iзацiй сп

затрат

Кiлькiсть закладiв фiзичноТ культури i спорту, органiзацiй фiзкультурно-
спортивноi спрямованосгi, яким надаоться фiнансова пiдтримка з бюджету од

Рiшення Вiнницькоi MicbKoT ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoT територiальноТ
громади на 2022 piк"

продукry

Кiлькiсть cnopтcмeнiB, якi займаються в закладах фiзичноj культури i спорту,
органiзацiях фiзкультурно-спортивноj спряiмованостi, що отримують фiнансову
пiдтримку з бюджету

осiб lнформацiйна довiдка 506 506

ефекгивностi

Середнi витрати на одну особу (контингент), яка займа€ться в закладах
фiзичноТ культури i спорту, органiзацiях фiзкульryрно-спортивноТ
спряiмованостi, що отримують фiнансову пiдтримку з бюджету

грн. Розрахунок 12294,07 12294,07

Середнiй розмiр фiнансовоТ пiдтримки одному закладу фiзичноj культури i

спорту, органiзацiТ фiзкультурно_спортивноТ спрямованостi, шо отримуlоть
фiнансову пiдтримку з бюджету

грн. Розрахунок 691 200,00 691 200,00

155,50

100,0с

с



2з9,81 2з9,81
спортсменiв закладiв фiзичноТ культури i спорту, органiзацiТ

спрямованостi, що отримують фiнанеову пiдтримку з
порiвняно з минулим роком

вiдс, Розрахунок

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО

Засmупнuк dupenmopa dепарmаменmу -

н ач ал ьн u к бюOже m н оео вiOOiлу
dе п арm а ме н mу фiн ан ci в Bi н н u цькоi
MicbKoT раOч

С.С. Краевськчй

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

А,М. Лесь

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


