
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiнiOepfrBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 2014 роцу N98Зб
(у редакцiТ наказу Мiнiсгерfrва фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

1 1 00000
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

2, 11 ,l0000

(код Програмноi
класифiкацii видаткiв

та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

3. 1 
,l15062

(код ПрограмноТ
класифiкацiI видаткiв

та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

вiд 
"! 

.02.2023р.

KoMITBT по оtзичнlй кульryрl t спорry вlнницькоi MlcbKoi рми
(найменування головного розпорядника ко|.цгiв мiсцевого бюджету)

KoM|TET по оlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоI MtcbKoi рми
(найменування вiдповiдального виконавця)

Пiдтримка спорry вищих досягнень та орrанiзацiй,
якi здiйснюють фiзкульryрно-спортивну дiяльнiсть

5062 081 0

3АТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiнницькоi
MicbкoT ради

(найменування головного розпорядника KoffiiB мiсчевоrо бюджету)

Ns 28101l9lJY

25983707
(код за еДРПОУ)

25983707
(код за еДРПОУ)

0253600000- (ко[ЪйГ(код ТиповоТ програмноi
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункцiональноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

4, Обсяг бюдкетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 4'l б 69З гривень, у тому числi загЕlльного фонду _ 8 41 6 69З гривень та спецiального фонду - о гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноТпрограми

1 , ЫоФffiий юдеrc УФа]irи,
2, заюн уФапи ыд 0з,11, 2022 року м 2710]х "лро дерЕвний бодм укрэiilи на 202з pit ,

з, Рiщння вiнниць@l мlсьФI ради ви 2з,12,ю22р, м 1з.l0 "про бqдrФ вlнни[|ЁФi мьФi reряюрiыьноI Фомади на 2о2з pir,
tl, наш мiнiфрФа фiнанс!в Украпи ви z0.0a,2014 l* 3зб "про дфd плання *провадЕння пр.rрэмю-цйьфф метоАу скrlаАання ъ виФнання мiсqёUх бкцЕiв" ь еlнами,

культури i форт'з giнами.
6,На@ Мiяiфрfrва фiнаю в УкраrНи вИ 27 О7 201 l М s45'Про ЕтФиrння Примiрюю перелlkу рёзуль]эfвних по@ниПв бюдмц проrрам для мiоrёвш бюрФiв g вцаrми, що моt{уъ цiйqюfб !
Ях мiс,rбвих бод)Fiв", эi rмiюми.
7, НаЕз Miнiфepcrф фiнансiв Укрrпи вВ 20,0s,2017 М 79з "Про !Фрдreння спадових проtрам шаФфiвфi видgпiв ъ кредrryвання Mio,]eвш бюдмiв', зi змiнами.
3, Проrрам розвитху фiзичноi культури в спорry у Вiнниць{iй мЬкiй Ерфt Фьнiй Фом.дi на 2021,202з ром (рiшёняя MicbФ] ради ви з0,10,2020 м2464, зi змiнами),
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Щiлi державноi полiтики, на досягневня яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N9 з/п Цiлi державноi полiтики
Впровадити заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноТ кульryри i спорry регiону та пiдтримати органiзацii фiзкульryрно-спортивнот спрямованостi

7. Метабюджетноiпрограми
Забезпечення реалiзацiТ мiсцевих програм з розвитку фiзичноТ кульryри i спорry

8. Завдання бюджетноi програми

Ne з/п Завдання
1 Виплата стипендiй MicbKoT ради кращим вихованцям спортивних шкiл MicTa
2 3аохочення видатних спортсменiв, TpelqpiB та дiячiв фlqичноТ кульryри i спорry регiону
J Сприяння дiяльностi закладiв фiзичноТ кульryри i спорry та органiзацiй фiзкульryрно-спортивноI спрямованостi

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Виплата стипендiй MicbKoT ради кращим вихованцям спортивних шкiл MjcTa 22 з93 22 з93
2 3аохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноi кульryри i спорry регiону 8,10 000 810 000

Сприявня дiяльностi закладiв фiзичноi кульryри i спорry та органiзацiй фiзкульryрно-спортивноТ
спрямованостi 7 584 300 7 584 300

Усього 8 41б 693 8 4,t б 693

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, цlо виконуються у складi бюджетноТ програми rривень

Ns з/п Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми загальний фонд спецiальний фонл Усього
1 2 з 4 5
1 Програма розвитку фiзичноl кульryри та спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй громадi на 2О21-2О2З роки 8 4,1б 693 8 416 693

Усього 8 416 693 8 416 693

1 1. Результативнi показники бюдкетноi програми

N9 з/п показники Одиниця
вимlDч flжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Виплата стипендiй мiськоi ради кращим вихованцям спортивних шкiл Micтa

1 затрат

Обсяг витрат на виплаry стипендiй кращим учням спортивних шкiл MicTa грн.

Рiшення MicbKoT ради вiд 23,12.2О22р.
N9,1З40 "Про бюджет Вiнницько'i мiськоi
територiальноТ громади на 2023 piк"

22з93 2239з

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл Micтa осiб
Звiт та план по мережi, штатах та
контенгентах на вiдповiднi роки

2а48 2 848

2 продукry

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл Micтa, що
отримують стипендii MicbKoT ради

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery <<Про

виплаry шомiсячноi стипендiТ MicbкoT

ради кращим сryдентам та учням
закладiв освiти Вiнницькоj Micbкoj
територiальноl громади) на вiдповiдний
piK

16 16

1



ефекгивностi

Щомiсячний розмiр стипендiТ MicbKoT ради грн.
громади на 2023 piк"

Рiшення MicbKoT ради вiд 23.12.2О22р.
N91 340 "Про бюджет ВiнницькоТ MicbKoT 155,28

збiльшення/зменшення кiлькостi стипендiатiв порiвняно з минулим
роком

вiдс. Розрахунок 94,1 94,12

3аохочення видатних спортсменiв, TpeнepiB та дiячiв фiзичноi кульryри i спорry регiону

1 затрат

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

грн.

Рiшення Micbкoj ради вiд 23.1 2.2О22р.
N91 340 "Про бюджет ВiнницькоТ Micbкoj
територiальноI громади на 2023 piк"

81 0 000 81 0 000

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, u.lo виплачуються щомiсяця од. Розрахунок

2 продукгу

кiлькiсть спортсменiв, якi отримують стипендiТ од.

виконавчого KoMiTery (Про
стипендiй кращим
та тренерам за високi

досягнення) на вiдповiдний
10

ньорiчна кiлькiсть TpeнepiB, якi отримують стипендij од,

виконавчого KoMiTery <Про
стипендiй кращим
та тренерам за високi

досягнення> на вiдповiдний
6

й розмiр щомiсячноТ стипендiТ грн. Розрахунок 4 218, 4 218,

кiлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери, видатнi дiячi), порiвняно з

минулим роком.
вiдс. Розрахунок 106

3 Сприяння дiяльностi закладiв фiзичноi кульryри i спорry та органiзацiй фiзкульryрно-спортивноi спрямованостi

1

Кiлькiсть закладiв фiзичноТ кульryри i спорry, органiзацiй фiзкульryрно-спортивноi
спрямованостi, яким надаеться фiнансова пiдтримка з бюджеry од.

громади на 2023 pi('

Рiшення Micbкoj ради вiд 23.1 2.2О22р.
N91340 "Про бюджет ВiнницькоТ Micbкoi

продукry

Кiлькiсть спортсменiв, якi займаються в закладах фiзичноj кульryри i спорry,
органiзацiях фiзкульryрно-спортивноТ спряiмованостi, що отримують фiнансову
пiдтримку з бюджеry

осiб lнформацiйна довiдка

Середнi витрати на одну особу (контингеНт), яка займаеться в закладах фiзичноТ
кульryри i спорry, органiзацiях фiзкульryрно-спортивноj спряiмованостi, що
отримують фiнансову пiдтримку з бюджеry

грн. Розрахунок 18773 18773,

.,u,,,I

д якостl

2

,I 1

1с

piK

6

ефекrивностi

4 якостl

106,67l

затрат

.*| 4о4

ефекrивностi



грн. Розрахунок 842 700,00
iй розмiр фiнансовоТ пiдтримки одному закладу фiзичноj кульryри i спорry,

фiзкульryрно-спортивноi спрямованосгi, що отримують фiнансову
з бюджеry

4

спортсменiв закладiв фiзичноj кульryри i спорry, органiзацii
спрямованостi, U.,lo отримують фiнансову пiдтримку з

HaMiKa
вiдс.

Голова KoMimemy по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

flupeKmop,
Вiннчцько"t

flaTa

м.п.

(пiдпис)

(пiдпис)

Сереiй КРДеВСЬКИЙ

(Власне iм'я, ПРl3ВИЩЕ)

Наmалiя ЛУЦЕНКО

(Власне iм'я, ПРl3ВИЩЕ)

842 700,0с

I 
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