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про виконання паспоРта бюджеТноТ програми мiсцевого бюджеry на 2021 piK

KoM|TET по ФlзичнIЙ культурl l спорту B|HH
головноaо розпорядника кощiв мiсцевого
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3атверджено
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни
26.08.2014 N9 836

"(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)''

259837о7
(код за еДРПО'

25983707
(код за еДРПОУ)

((од бюдхету)

мiсцевоrо бюджеry)

2. 1 
,1 10000

3.

(код Програмно-l шасифiкачii
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюдrery)

1115041
(код ПроФамноi шасифiкацiТ

BlцaTKiB та кредитування
мiсцевого бюджеry)

(код ТиповоТ програмноi
шасифiкацiI видатfiв та
(редиryвання мiсчевого

бюджеw)

(код Функцiональноi
шасифiкачiI видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд
(найменування бOджетноi програми

бюджету)

4. Щiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

Ne з/п Цiль державноТ полiтики

ня та в техн cтaHi мережi ix ефекгивного ня

5. Мета бюджетноI програми
3береження та пiдтримка в належному технiчному cтaHi iснуючоj мережi спортивних споруд та спортивних споруд громадських органiзацiй фiзкульryрно-спортивноj спрямованостi, забезпечення iхефекrивного для проведення споотивних

6" 3авдання бюджетноТ програми

Ne з/п 3авдання

cтaHi спортивних та ix1

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коtчтiв за бюджетною програмою

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

коштiв *

3 Вiдхилення
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього загальний фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Утримання в належному cтaHi iснуючоТ
мережi спортивних споруд комунальноj
форми власностi та забезпечення ix
ефекгивного функцiонування для
проведення спортивних заходiв

,l 840 110,00 540 864,00 2 380 974,00 ,1 840 110,00 540 863,01 2 380 973,01 _0,99 -0,99

Усьоrо 1 840 110,00 540 864,00 2 380 974,00 1 840 110,00 540 863,01 2 380 973,01 -0,99
Пояснення шодо причин обсягiв касових в кредитiв з бюдкеry) за напрямом використання бюджетних затверджених у

п

02536000000

1



8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

9, Реэультативнi показники бюджетноi програми та аналiз ix виконання:

N9 з/п Найменування мiсцевоi7регiональноТ програми
3атверджено у паспортi бюджетноТ програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецiальний

фонд
усього

загальнии

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд фонд
усього

1 2 J 4 5 6 7 8 о 10

1

Проерама розвumку фiзччноi кульmурч mа спорmу у Вiннuцькiй
мiськiй mерumорiальнiй еромаdi на 2021-2023 рокч

1 840 110,00 540 864,00 2 380 974,00 1 840 110,00 540 863,01 2 380 973,01 _0,99 -499

Усього 1 840 110,00 540 864,00 2 з80 974,00 1 840 110,00 540 86з,01 2 380 973,01 _0,99 _0,99

N9 з/п показники Одниця
вимiру Ддерело iнформацiТ

3атверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Факrичнi результативнi показники, досягнуri
за раryнок касових видаткiв (наданих

кредитiв з бюджеry)
Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загал ьн и и

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 J 4 5 7 я 9 10 11 12 13

1

затрат
Кiлькiсть спортивних споруд комунальноТ форми

власностi од
Мережа закладiв
кульryри i спорту

1,0 1,0 1,0 ,t,0

Обсяг фiнансовоj пiдтримки з бюджеry грн.

Рiшення MicbKoT ради 24,12,2О20
Nс52 "Про бюджет Вiнницькоi
мiськоI територiальноi громади на
2021 piK", зi змiнами

1 840 110 1840 1,10 1 840 110 "l 840 110

гIояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердкеними та досягн}rтици результативними показниками
РозбЬкносmi мЬк заmверФкенчмч mа 0осяенуmчмч резульmаmчвнчмч показнчкамч Bi1cymHi
продукry

3агальна площа примiщень, якi використовуються для
тренувального процесу, заходiв кв. м

lHBeHTapHa справа,
договори оренди, аlfiи
надання послчг

1282,з 1282,3 1282,3 1282,3

Кiлькiсть споDтивних заходiв од.

Календарний план,
договори оренди,акrи
виконаних робiт

210 21о 165 165 -45 -45

Кiлькiсть годин тDенчвального пооцесч од.
Розклад занять, акти
виконаних робiт

3 500 3 500 2 299 2 299 -1 2о1 -1 2о1

мlж та п показниками
Яозdr(м/rD(Фmqрdr6ru.U m аоdеуfufu рёзуйаш мзнr{ЕхU Фr!е! ФФli)оi BuMaM 11мжч K.6iMy MiHiфF* Уврапп .Ь 11ер_м 2о2о р- l& 211 лф Фdобiфвб fuФuреhнь на mерumорii y\paiчu
зфtфIф'iщ'Ф'с' х.офбu СОvlЬ19, фрIл!яd юNlовiwм Маý&v_2', 

' 
*r€х4 йl .i' 22 м 2О2Ор t а11Лф.фанфем мранfuлу п.,вdроваOreм @фй проп!Фlофiцйg!а'b аё пермпойьжчм лфLрэм фмрrфrфборl'dюфu covlblq аФuvuнэноrюрояФф]G!х ý4Rsaоv-2',7 лСfu,. ф лфэёё4м dtop,@M!d!o& з .orDp!}aMI .iёdф:овц фяiфрац i лр@lшё! ое|нва захфЕ цр

Ф!яr4Ф я. э@'l@и еhы@rпюфаеrщ йфЬ !пэfuюi аёu прцым лФцву.
ефекrивностi

Середня Bapтicтb однiеj години тренувального пDоцесч грн розрахунок 464,74 464,74 502,74 502,74 38,00 38,00
мlж та

Ро\бiжносmi мiж заmверdженuмч mа dосяенуmчмч резульmаmчвнчмч показнчкамч вuнuклч внаслidок збiльшення mарчфiв на eHepeoHocii
якоGтl

[инамiка кiлькостi спортивних заходiв порiвняно з
минулим роком вlдс. Розрахунок

_30,40141 ,89 
|

141,s9| 111,49| 111,49| -зо,40|



кiлькостi годин тренувального процесу
125,00 ,l25,00

540 864 540 863,01 540 863,01

на капiтальний

82,00 82,00 -43,

мlж та ими

540

sARs_coy-2",
мЬкрозбькносmi mазаmверФкенчмч резульmаmчвнuмчoосяенуmuмч вчнчклчпоказнчкамч вчконаннявнаслiёок посmановч 1sId 1Кабiнеmу yKpaiHuMiHicmpiB 2020 2N9 11 запобi2анняберезня р. "Про напошuренню Украlнчmерumорii

респiраmорноlеосmроi covID-l9,хворобч спрччuненоi зi mа 22Bi0 лuпня ivgKopoHaBipycoM змiнамч, 641 всmановлення2020р "про mа посчленчхкаранmчну запроваФкення захоdiв на .зпроmчепiаемiчнuх mерumорiiзначнчм пошuренням респiраmорноТ хворобчеосmроl CoVlD-19, SARS-CoY-2", эlспрчччненоr KopoHaBipycoM эмiнамч, самеа захооiвпровеOення з BiaпoBiOHuxспорmчвнuх dоmрuманням iсанimарнuх захоOiв,проmчепiOемiчнчх щокlлькосml mазахоOiв
забезпечення об'ектiвьного

MicbKoT ради 24.12.2020
"Про бюджет Вjнницькоi

територiальноТФомади на
зl зм|нами

3агальна довжина теплопроводу, що пiдлягае ремонry документацiя, розрахчнки
Проекrно-кошторисна 646 646 646 646

Кiлькiсть об'екгiв, на яких плануеться провести замiну

27о4,32

на початок

1 1 1 1

мiж и
mа коulmiв

200

п ин та ьтативними
mа показнчкамu

2 2 2

Ml)|( та показниками
показнчкамч

PiBeHb

Середнi витрати на проведення капiтального ремонry 1 м

вчнчклч внаслidок
ми

розбькносmi мьк
пояснення

Розбilкносmi Mix<

пояснення

100 ,t 00

и показниками

100 1на

та

PiBeHb виконання
пояснення
розбilкносmi мiж показнuкамч

виконання показникlв

показниками виникло коштiв тамiж
1 зменшення

'l0. Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ програми.

Фiнансова дисциплiна на високому piBHi згiдно чинного законодавства
Бюджетнi асигнування розподiленi рацiонально та використано ефекгивно.
* 3азначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноI проrрами.

3асmупнuк еоловч комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу Роман

прiзвище)

Bima САЛТАНГоловнчй бухеалmер
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


