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1 1 00000

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoMITET по оlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi MlcbKoi вяди

3АТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докумеrrт

KoMiTeT по фiзичнiй культурi i спорry ВirпшцькоТ MicbKoi ради
(наЬ{ен}вання юловною розпоряднка коштiв мiсцеюrc бющсry )

D€ .os.2022 р. Ng 2slo1l9lliЮ

259837071.

2.

(код Програмноi
иасифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсLlевого

бюджеry)

1 1 10000

(найменування головного ро3порядника коштiв мiсцевого бюджеry)

комlтЕт по ФlзичнlЙ культурl l спорry вlнницькоi Mlcbкo[ рми
(найменування вiдповiдального виконавчя)

(код за еДРПОУ)

25983707

3,

(код Програмноi
масифiкачiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджету)

,l 
1 15062

Пiдтримка спорry вищих досяrнень та
органiзацiй, якi здiйснюють фiзкульryрно-
спортивну дiяльнiсть в регiонi

(найменування бюджетно-l програми згiдно з Типовою програмною
шасифiкачiею видаткiв та кредитування мiсчевого бюджету)

(код за еДРПОЦ

02536000000
(код бюджеry)

4. ОбсягбюДжетниХпри3наченЫбЮджетниХасигнуванЬ - 7029193гривень,утомучислiзагальногОфонду- 7029193rривеньтаспецiальногофонду-Orривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

1, ЬоджФий юдею Украiни,
2, Зэюн Уфаiни вiд 02,12,202] м 192&lx "Про Дермвний бюрФ Укра]ни на 2022 pi{',
З, Рiщня ВiнницьюI MiфI ради вiд 24,12,2021 м 706 .Про бодв ВiнницьФТ мiФюI терrторiФьноl .ромади на 2О22 piк ,, зi змiffiи вiд 24,О6,2О22 Nq 1О81, вiд 26,О8,2О22 М 1 1З0,
4 На@ Miнiфpcвa фiнаюiв Уфаi!и вИ 26,08,20]4 М ВЗб ^Про дфкi пmнЕ запровад@ня проrрамнФцiльов.го WT оду смад ня ъ виюнаню мiсlýвих бюджбiв. iз змil€ми,

фiзичюi культуру i сфоrУ' !i змiiами,
6,Наё3 М нiФ.рфа фнансiв УЕвIни вiд i?.07,2011 Na 945 'Про Фвевхенм Примiрноф порэлiку резульътивнп m{эликiв бод;lФнп проrрам для мiоrёвп бормiв 9 видфми, чrо мФýъ
3дiйеюffi з ycit мiсцем бюдвiв", ri fiiнаци,
7, На@ MiHiфpcE фiюнсiв Украlни ви 20,09.2017 М 793 "Про за@рдreння сшадозп проlрам масифiвцIт вцЕfliв Е кредrryфння мiсцввш бlqдяiв', li омiнами,
0. ПроФама розвлку фiФноl культури та спорry у ВiнниМй мiфкiй терфЁэльнiй rромадi й2о21-202з роки Фiщнм мiфюI ради ыд зо,lо,2о2о N!2464, эiзмiнами),

(код Г]роrрамноi
масифiкачii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

5062
(код Типово-t проrрамноТ
маффiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

08,10
(код Функцiональноi юасифiкацii

видаткiв та кредиryвання бюджеry)

6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

Ne з/п Цiлi державноТ полiтики
1 Впровадити заохочення видатних спортсменiв, TpeнepiB та дiячiв фiзичноТ культури i спорry регiону та пiдтримати органiзацiТ фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi



7. Мета бюджетноТ програми
3дiЙСнення фiзкультурно-масовоТ роботи серед населення, пiдтримка спорту вищих досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзичноТ культури та спорту

8. Завдання бюджетноТ проrрами

Ns з/п 3авдання
1 Виплата стипендiй MicbKoi ради крацим вихованцям спортивни{ шкiл MicTa
2 та i

Сприяння дiяльностi закладiв фiзичноj культури i спорту та органiзацiй фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi

9. Напрями використання бюджетних KourTiB гривень

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

1 2 3 4 5
1 Виплата стипендiй Micbкoj ради кращим вихованцям спортивних шкiл MicTa 2239з 22393

2 Заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноI культури i спорту регiону 786 000 786 000

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

Усьоrо 7 029 193 7 029 193

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

N9 з/п Найменування мiсцевоi / регlональноl проrрами 3аrальний фонд Спецiальний фонд Усього
1

1 розвитку та на роки

3 4 5

Усього 7 029 193 7 029 193

1 1. Резул ьтативнi показники бюджетноi проrрами

Ns з/п показники Одиниця
вимiрч flжерело iнформацiТ Загальний фонд Gпецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Виплата стипендiй MicbKoT ради кращим вихованцям спортивних шкiл MicTa

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

Рiшення ВiнницькоТ MicbKoT ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
ВiнницькоТ Micbкoi територiальноТ
громади на2022рiк"

22393 22з9з

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

2751 2751

п

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл MicTa, що
угримують стипендii MicbKoT ради

осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery <Про
виплаry щомiсячноТ стипендiТ MicbKoi

ради кращим сгудентам та учням
закладiв освiти ВiнницькоТ MicbкoT
територiальнот громади) на
вiдповiдний piK

,16
16

2

7 029 19з

затрат



155,50
155,

ЪiнницькоТ MicbKoi ради
12.2О2'1 N9706 "Про бюджет

ВiнницькоТ MicbKoj територiальноТ

вiд

на 2022 piк'
грн.

Щомiсячний розмiр стипендiI MicbKoj ради

100,00
Розрахуноквiдс.ка

порiвняно з минулимкlлькостl стипендlатlв

786 000
786

ГНницькоТ мiськоI ради
12.2021 N9706 "Про бюджет

Вiнницькоi Micbкoj територiальноТ
на2О22 pi(', зi змiнами

вiд

грн.

1

вилаткiв на виплату стипендiй кращим спортсменам та тренерам за

висоl(i сIlортивнi досягнення
1

Розрахунокод.щомiсяцявиплачуюt'ьсящозаохочень/винагород,видiв

продукry рiшення виконавчого
стипендiй кращим

l та тренерам за високi

досягнення> на вiдповiдний

piK

KoMiTeTy кПро

призначення
од,

Середньорiчна кiлькiсть спортсменiв, якi отримують стипендii

7
7

виконавчого KoMiTeTy <Про

piK

кращимстипендiйпризначення
високiзата тренерамспортсменам

на вiдповiднийдосягнення)
од.

кiлькiсть TpeHepiB, якi отримують стипендiТ

4
4

Розрахунокrрн,
стипендiiщомiсячноТСереднiй розмiр

1 50,,150,

Розрахуноквiдс.кiлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери,

минулим роком

видатнi дiячi), порiвняно

Сприяння за

оВiнницькоТ MicbKoi ради
24,12,2О21 N9706 "Про бюджет

MicbKoi територiальноТ

вiд

на 2022 pi('
од.фiзкультурно-спорту, органlзацlикультурифiзичноТзакладiв бюджеryпiдтримканадаеться фiнансоваякимспрямованостi,

lнформацiйна довiдкаосiб

з бюджету

спорту,культуризакладах фiзичноТвкiлькiсть фiнансовуотримуютьщоспряiмованостi,

ефективностi 12 294,о7
12 294,07

грн.
в закладахяка

фiзичноТ
що

на одну особувитрати
органiзацiяхспорту фiзкультурно-спорти вноi

з бюджету
691

691 200,00
грн.

з бюджетуфiнансову

культуризакладу фiзичноТодномупiдтримкирозмiр отримуютьщоспрямованостi,фiзкультурно-спортиВноТспорту органiзацii

культури



л r+БЕDлvЕцо

кiлькостi спортсменiв закладiв фiзичноi культури i

спрямованостi, що отримують фiнансову пiдтримку з
спорту, органiзацiТ

порiвняно з минулим роком
вiдс. Розрахунок 239,81 239,81

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО

Pu рекmор 0еп арmам е н mу фi н aHciB
Bi н н u цькоi м icbчoi ра0 u

С,С. Краевськчй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


