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пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoM|TET по Фlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbкoi рАди

3АТВЕР.ЩЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докумеrтг

Комiтgг по фiзичнiй культурi i спорry Вiнницькоi мiськоi ради
(sйменуванш Фловного рзпорцша KoшiB мiсчеюrc бющtу )

4 .rr 2022 р. Nч zslllмf/

25983707
(код Про.рамноi

иасифiкаLlii видаткiв та
(редитування мiсчевого

бюджеry)

(найменування головного розпорядника коштiв мiсчевого бюджеry)

KoMITET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоI Mlcbкoi рАди

(код за еДРПО)0

259837072. 1 1 10000

3,

(код Програмноi
frасифiкачiТ видаткiв та
кредитування мiсчевого

бюджеry)

1115062

(найменування вiдповiдального виконавця)

0810

Пiдтримка спорту вищих досяrнень та
орrанiзацiй, якi здiйснюють фiзкульryрно-
спортивну дiяльнiсть в регiонi

(найменування бюджетноi програми зriдно з Типовою проfрамною
масифiкачiею видаткiв та кредитування мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

02536000000
(код Програмноi

класифiкачi'i видаткiв та
кредиryвання мjсцевоrо

бюджеry)

5062
(код Типовоi програмноi
0асифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюджеry)

(код Функчiональноi масифiкачiI
видаткiв та кредитування бюджеry)

(код бюджеry)

4. ОбсягбюджетнихпризначенЫбюджетнихасиrнувань - 6669193гривень,утомучислiзаrальногофонду- 666919Зrривеньтаспецiальноrофонду-Oгривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ проrрами

1 Ьод}мний юдеФ УкDаiни.
2, Зэюн У*раIни вИ 02.12,2021 No 1923_1x 'про деOr€вний бюдм УФаiни на 2022 pit',

120з
4. Намз Мiвiйерйв фhансiв Украiirи вiд 26,08.2014 Ne 3Зб "Про деяИ ппвння эапровадreння проtрамнФцйьошо вrоду *,вдэння та виконання мiсцевих Фодвiв' iз змiнами.

фiзичноi культури i слорrу' s] sмiнами.
6,На@9 МiнЬерФ* фiююiв УФаiни вИ 27,07,201 1 М 945 "Про ятфрдr€ння ПримiрNоФ перёлiку рфультативнц мник в бюджФиt арофзм мя мiсцевих бюдFiв за видамми, цrо м*уъ
зд йGюФ l Яl мiо]евих б,одмiв", зiзмiнами,
7 На@ МiнiфрФй фiнансiв Украlни вiд 20,09,2017 N9 79З "Про Фердreння фэдовп проrрам шаффiЕцii в}цатПв ъ кредп}Фння мiсцевих бюдЕiы', зi змiнами,

6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ проrрами

Ns з/п Цiлi державноТ полiтики
1 Впровадити заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноТ культурц l 9порту регiону та пiдтримати органiзацii фiзкультурно_спортивноТ спрямованостi

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нd\аз V1-1(тер(ъа фlнансlв vbPalH/

26 серпня 2014 року Na 8Зб
(у редакцii ваказу MiHicтepcEa фiнансiв Укра]ни

вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

1.



7, Мета бюджетно[ програми
здiйснення фrзкультурно-масовоi роботи серед населення, пiдтримка спорту вищих досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзичноt кульryри та спорту

8. Завдання бюдir<етноi програми

1 и Mlcbкol

3аохочення та ноТ i

i

9. Напрями використання бюджетних коштiв

,l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

Ns з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фqнд Усьоrо
1 2 3 4 5
1 Виплата стипендiй MicbKoT ради кращим вихованцям спортивних шкiл MicTa 14 з93 14 з93
2 Заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноТ культури i спорту регiону 794 000 794 000

3 дlяльносгl закладlв культури спорту та органiзацiй фiзкультурно-
спрямованостi 5 860 800 5 860 800

Усього 6 669 193 6 669 193

rривень

rривень

Загальний фонд Спецiальний фонд Усьоrо
з 4 5

та спорту у громадi на 6 669 193 6 669 193
6 669 ,l9з

6 669 193

1 1. Результативн i показники бюджетноТ програм и

Ns з/п показники Одиниця
ви flжерело iнформацii 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

иплата стипендiй MicbKoi спортивних шкiл

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

Рiшення ВiнницькоТ MicbKoi ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
ВiнницькоТ MlcbKoT територiальноТ
громади на2О22 зi змiнами

14 14

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл MicTa осiб
контенгентах на вiдповiднi роки

та план по мережi, штатахта
2778 2

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл MicTa, що
стипендiТ MicbKoT ради осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeтy (Про
щомiсячноi стипендiТ Micbкo]'

кращим студентам та учням
освiти ВiнницькоТ MicbKoT

громади> на
вIдповlднии р|к

N9 з/п
1

Найменування мiсцевоi7регiбiалБнБiфограм и 

-
1

Усьогс

1



ефекгивностi

Щомiсячний розмiр стипендii MicbKoi ради грн

Рiшення ВiнницькоТ MicbKoT ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoT територiальноТ
громади на2О22 piK", зi змiнами

155,28 155,28

якостi
flинамiка збiльшення/зменшення кiлькостi стипендiатiв порiвняно з минулим
роком

вiдс. Розраryнок 106,25 106,25

2 Заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноi кульryри i спорry регiону

затрат

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

грн.

Рiшення ВiнницькоТ мiськоI ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoT територiальноТ
громади на2022 pi(', зi змiнами

794 000 794 000

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, що виплачуються щомiсяця од Розрахунок 1 1

продукrу

Середньорiчна кiлькiсть спортсменiв, якi отримують стипендiТ од.

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

8 8

Середньорiчна кiлькiсть TpeHepiB, якi отримують стипендiТ од.

Рiшенiя виконавчого KoMiтeтy (Про
призначення стипендiй кращим
спортсменам та тренерам за високi
спортивнi досягненняD на вiдповiдниЙ
piK

7 7

ефекгивностi

Середнiй розмiр щомiсячноi стипендii грн- Розрахунок 4 411,11 4411,11

якостi

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

вiдс. Розрахунок ,150,00 150,00

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

затрат

Кiлькiсть закладiв фiзичноТ культури i спорry, органiзацiй фiзкульryрно-
спортивноi спрямованостi, яким надаоться фiнансова пiдтримка з бюджету

од.

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

8

продукry

Кiлькiсть спортсменiв, якi займаються в закJ,tадах фiзичноi культури i спорту,
органiзацiях фiзкультурно-спортивноI спряiмованостi, що отримують фiнансову
пiдтримку з бюджету

осiб lнформацiйна довiдка 5Ub 506

ефекгивностi

Середнi витрати на одну особу (контингент), яка займаеться в закладах
фiзичноТ кульryри i спорту, органiзацiях фiзкультурно-спортивноТ
спряiмованостi, що отримують фiнансову пiдтримку з бюджету

грн. Розрахунок 11 582,6,1 11 582,61

Середнiй розмiр фiнансовоТ пiдтримки одному эакладу фiзичноi культури i

спорту, органiзацii фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi, lло отримують
фiнансову пiдтримку з бюджету

грн. Розрахунок 7з2 600,00 7з2 600,00



якостl

[инамiка кiлькостi спортсменiв закладiв фiзичноТ культури i спорту, органiзацiТ

фiзкультурно-спортивноi спрямованостl, що отримують фiнансову пiдтримку з
бюджету, порiвняно з минулим роком

вiдс. 2з9,81

Голова комimеmу по фiзччнiГt кульmурi i
спорmу

ПОГОflЖЕНО:

fl u ре кmор 0е п ар mамен mу фi н ан ciB
ВiннчцькоТ мiськоi

Дата

С.С. Краевськчй

(пiдпис)

(пiдпис)

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.,Щ. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)
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