
ЗАТВЕРДЖЕНО
Накаэ MiHlcTepOBa фнансiв У{раI|и

26 серпня 20]4 року М 8Зб
(у рфакцii наказу M]HicTepcTBa ф HaHcrB Украiни

вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Iiаказ / розпорялчиГt дttкчмеttт

по фiзичнiй l спорту Вiпницькоi пriськоi ради
(найлlс!Nвання го]овного розпорядника коштiв viсцсвого бюдасп' )

ф ,О2. ZО2З р. Ny 2810| 19l J,Y

пАспорт
бюОжеmноТ проерамч мiсцевоZо бюOжеmу на 2023 piK

KoMITET по Фlзичн lй культурl l спорry вlнницькоi MlcbKoi 25983707

1 1 00000
(код ПрограNлноi

класифiкацir видаткiв

та кредитування
мiсцевого бюджету)

1110000
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв
та кредитування

мiсцезого бюджету)

1117з25
(код Програмноi

класифiкацii видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)
(код за еДРПОУ)

2598з707

2. ком|тЕт по ФlзичнlЙ культур| l спорry вlнни MlcbKoi р

вiдповiдального виконавця
(код за СДРПОУ)

025з600000

J
7325

(код Типовоi програм ноi
класифiкацiТ видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

о443
(код Функцiональноi

класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету)

Будiввицтво споруд, установ та закладiв фiзично]
кульryри i спорry
(найменування бюджетноj проrрами згiдно з Типовою

програмною класифiкацiею видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

(код бюджету)
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5. Пiдрrав. для викоhаяЕ бюдr@тнот програми
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2о2з р, (р Фння мiсьюl ради в]д2з,122022р, N,rзз9),

6.Цiлiдержавно'iполiтики,надосЯгненняякихспрямованареалiзацiябюджетноiпрограми

7. Мета бюдхсетноТ програми
Забезпечеззя реконструкцiТ об'с,ктiз

пол]тики
N9 з/п

1
"Фiзичнаоб'€iсiаЗабез;:ечення

1.



8. Завдання бюджетноТ програми

Ns з/п
об'оtсiв1

9" Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюджетнот програми

УсьогоСпецiальний фондЗагальний фондНапрями використання бюджетних коштiвNs з/п

1 2 1з22 132 47.
1 2 1322 132

гривень

гривень

3агалl
N9 з/п 4J

21
ьно] наMicbKoiBiHHПрограма економlчного I 2,1322 1з2Усього

1 1 . Результативнi показники бюджетноТ програми

7

УсьогоСпецiальний фонд

6

Загальний фонд

5

ýжерело iнформацiТОдиниця
вимiруNe з/п показники

1

1

видаткiв на реконструкцiю об'ектiв

4J2

забезпечення

1

2 132
Рiшення MicbKol ради вiд 2З 12.2С22р. N9lЗ4О

1 19,

l lcz
грн

кв, м.

"Про бюджет Вiнницькоi MicbKcj

громади на 2С2З piK"

1

2

bkicTb об'екгiв, якi плануеться реконструювати
11

од

Середнi

роком
100100

порiвняно з

Рiшення MicbкoT ради вiд 23,12,2022р, Ns,1340

громади на 2023 piK"
бюджет ВiнницькоТ MicbKol

на ] кв,м.

на 17 в7517одного
об'екга

з

4

6161,0Розрахунокоб'еi{тiв Dei с.стрчкцii на початок рскуРiзень 100,0100,0Розрахуноквiдс.рiзень готовностi об'сктiз на

Галава
спорmу

flupeKп,lcp
BiHHutlbt<oi'

flaTa псгодже
I\л.п.

Сереiй КРДеВСЬКИЙ

(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)

Наmалiя ЛУЦЕНКО

(Власне iм'я, ПР!ЗВИЩЕ)

Усьоrоспрl riапьний фонл'поогDами

2 1з2 474


