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пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

головного розпорядника коштiв мiсцевоrc

ЗАТВЕРIDКЕНО
Наказ MiHicтepcrea фнансiв Украiни
26 серпня 2014 роry N 8Зб
(у рqакцii наказу MiH стерства ф]нансв Украrни
вй 29 грудня 2018 роry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
KoMiTeT по фiзичнiй культурi i спорrу Вiнницькоi MicbKoi ради

(наЬ{оЕ}ъанш гоIовного розпорядника коштiв мiсцеюго бюдсry )

В os.2022 р. Nl28/0 |lg/O.a

25983707
(код за еДРПОЦ

25983707
(код за еДРПОУ)

2.

3,

1 
,l00000

(-д Пр"ф""""'i 
-масифiкацiI видаткiв та

кредиryвання мiсчевого
бюджету)

1110000
(код Програмноi

шасифjкаL,{iТ видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджеry)

1117325 7325
(код ТиповоТ програмноТ
масифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюджеry)

0Zиз
(код Функчiональноi шасифiкацГ'

Будiвництво споруд, установ та замадiв фiзичноi
кульryри iспорry

(найменування бюджетноi програми 3гЦно 3 Типовою програмною
масифiкацi.ю видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджету)

02536000000
(код бюджеry)

бюджеry)

4. Обсяг бюд:ttетних призначень/бюдкетних асигнувань - 21 9 48З гривень, у тому числi загального фонду - 0 гривень та спецiальноrо фонду - 21 9 48З гривень

5. Пiдстави мя виконання бюджетноТ проrрами

1, Ьодffiий юдф УФаIни,
2, заюн УФаIзи ви 02,12 2о21 року i& 1923 й ''про дерявний бодв Украfuи ю 2о22 pil.'
З, Рiшення Вiнницьiоi мiбюI ради вИ 24.12,2021р, Nr 706 'Про бюдя Вiнницьюi Micфl Epпopid*oi rромsди на 2О22 pl{', зi змiнвми
4, На@з М Hidepcrв. фiнансiв УФdви ви 26,03,20] 4 р, N. аЗб "Про деякl пиъння впровадвня проrрэмно_ц льфф меФду фцанNя та виФнання мk €вц бюдreтiв' iз эмlюци,

l к!х мiсr]евих бэдЕiв", gi !мiнаии,
6, На€э МiвlФёрфэ фiнанс!в УФdаи вИ 20,09,2017р, N! 79З "Про 9тФвюння фладомх проrрам масифвцl, вцапв та кр€дrryФння мlсr€вях бюдЕiв", !i змiвами
7, Проrрама е@омiчнф iсоцiальноФ розвят{у вiнницьФI мЬюI териюрiФьноl Ффади на 2о22 рiк(рфння Micbюi ради ви 24.122021p м7о5)

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

(код ПроФамноi
масифiкацii видаткiв та
кредитування мiсчевоrо

бюджеry)

N9 з/п

1 об'екгiв "Фiзична I

7, Мета бюджетноi програми
3абезпечення реконструкцiТ об'екriв

KoMITET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоI Mlcbкoi рми



8. 3авдання бюджетноi програми

N9 з/п ня
1 3абезпечення об'екгiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення реконструкцiТ об'екгiв 21 9 483 219 48з

Усього 219 483 219 48з

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюджетноi програми гривень
N9 з/п Найменування мiсцево'i / регiональноI програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма еконоцiчного i соцiального розвитку ВiнЙицькоТ MicbKoT територiальноТ громади на 2о22 pi( 21 9 483 219 48з

Усього 219 48з 219 483

1'l . Результативнi показники бюджетноi програми

Nq з/п показники Одиниця
вимiру flжерело iнформацiI Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення реконструкцГl об'екгiв

1 затрат

Обсяг видаткiв на реконструкцiю об'екгiв грн.
Рiшення ВiнницькоТ Micbкoi ради вiд 24.12.2021
N9706 "Про бюджет Вiнницькоi мiськоi
територiальноj громади на 2022 piK", зi змiнами

21 9 483 21s 483

Обсяг реконструкцii об'екгiв кв. м. П роекгно-кочлгорисна документацiя 1 19,30 1 19,

2 продукry

Кiлькiсть об'екгiв, якi плануеться реконструювати од.
Рiшення ВiнницькоТ Micbкo] ради вiд 24,12,2О21
N9706 "Про бюджет Вiнницькоi Micbкoi
територiальноТ громади на 2022 piK", зi змiнами

1 1

J ефективностi

Середнi витрати на реконструкцiю одного об'еrга грн. Розрахунок 219 483 219 483
Середнi витрати на ,1 кв.м. реконструкцiТ об'екга. грн. Розрахунок ,1 840 1

4 якостl

Динамiка кiцькостi об'екгiв реконструкцij порiвняно з попереднiм роком. вiдс. Розрахунок 50,0 50,0
PiBeHb готовностi об'екгiв реконструкцiТ на початок року вiдс. Розрахунок 58,2 58,2
PiBeHb готовностi об'ектiв реконструкцiТ на кiнець року вiдс. Розрахунок 61,0 61,0

Голова комimеmу по фiзччнiй купьmурi i
спорmу С.С. Краевськuй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д, Луценко

/p/I/ (пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


