
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHiбepcтBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2О14 року Ns836
(у редакцiТ наказу MiHifrepФBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9.12O9)

ЗАТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
KoMiTery по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоТ
MicbKoT ради

(найменування головного розпорядника кощтiв мiсчевого бюджеry)

09.02 Ne 28l01l9l /увiд

пАспорт
бюdжеmноТ проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2023 piK

KoMITET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнни MlcbKoi
головного розпорядника мiсцевого бюджеry)

2.

1 1 00000
(код ПрограмноТ

класифiкацiI видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

1110000
(код Програмноi

класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

1 1 
,t 5063

(код ПрограмноI
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

Забезпечення дiяльностi централiзованоi

(найменування бюджетноi' програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiою видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

25983707
(код за еДРПоУ)

25983707
(код за еДРПоУ)

0253600000
(кодЪйже-у) 

-

KoMiTeT по фiзи чнiй кульryрi i спорry Вiнницькот мiськоi ради
(найменування вlдповlдального виконавця)

з. 506з
(код програмноj
класифiкацij видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

081 0
(код ФункцiональноТ

класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)
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6, Цiлi дерх(авноi полiтики, на досягнення яких спрямована реirлiзацiя бюдкетноi програми

1 та

7, МетабюджетноIпрограми
3абезпечення фiнансування закладiв фiзичнот кульryри i спорry, контроль за веденням бухгалтерського облiку та звiтностi установ-

8. Завдання бюджетноi програми

1 3абезпечення i спорry.

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

N9 з/п Напрями використання бюдх<етних коштiв Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
3абезпечення скJ,lадання i надання коtцгорисноТ, звiтноi, фiнансово] документацiт, фiнансування
закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноi кульryри та спорry. 1 502 912 1 5о2 912

Усього 1 5о2912 1 5о2912

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

N9 з/п Найменування мiсцевоi / реriональноI програми загальний фонд Спецiальний фонд Усьоrо
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку фiзичноТ кульryри та спорry у Вiнницькiй мiськiй територiальнlй громадi на 202,1-2023 роки 1 5о2912 1 5о2 912

Усього 1 502 912 1 502 912

1 1. Результативнi показники бюджетноI програми

Ne з/п показники Одиниця
вимlDч flжерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

,| 2 3 4 5 6 7

1 3абезпечення складання i надання кошторисноi, звiтноi', фiнансовот документацгl, фiнансування закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичнот культури та спорry

1

Кiлькiсть централiзованих бухгалтерiй од.

Рiшення про затвердження проекry
мережi, llггатiв i контингентiв на
вiдповiднi роки по галузi "Фiзична 1 1

Кiлькiсть штатних одиниць осiб

Рiшення про затвердження проекту
мережi, шгатiв i контингентiв на
вiдповiднi роки по галузi "Фiзична
кульryра iспорт"

4

продукry

Клькiсть paxyнKiB од. flодаток 8 до Порядку вiдкриття та
закриття paryHKiB 21 21

Кiлькiсть закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноТ кульryри i спорry, якi
обслуговуе централlзована бухгалтерiя од.

Рiшення про затвердження проекry
мережi, шгатiв i контингентiв на
вiдповiднi роки по галузi "Фiзична
кульryра iспорт"

17 17

Кiлькiсть складених звiтiв од. Довiдка про кiлькiсть складених звiтiв 512 512

t з/п цlпl д.!йвно1 мl к

авдання
в, установ, органiзацiй сфери



3

витрати на забезпечення однiеj цлатнот gгавки, з75
Кiлькiсrь установ, закладiв, кульryри iспорry, якi

одна щтатна одиниця
сфери

од. Розрахунок 4,25 4,25

кiлькiсть звiтiв на ,128,00 128,00

кiлькостi установ, закладiв, органiзацiй сфери фiзичноТ кульryри i

спорry, якi обслуговуе централiзована бухгалтерiя, порiвняно з минулим роком.
вiдс. Розрахунок

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

,Щuрекmор
Вiннчцькоi'

flaTa

Сереiй КРДаВСЬКИЙ

(пiдпис) (Власне iм'я, ПРI3ВИЩЕ)

Наmалiя ЛУЦЕНКО

(Власне iм'я, ПР13ВИЩЕ)

гDн. Розрахунок з75 72а

ол_ Розрахунок
ол Розрахунок 5,25|

4

106,r5l ,,06,2€

м.п.


