
Затверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26.08.2014 N9 8зб
"(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)"

3BiT
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджеry на 2021 pik

KoM|TET по ФlзичнlЙ культурl l спорту вlнницькоj MlcbKoT рАди 25983707
(найменування головноrо розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry) (код за еДРПОУ)
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мiсцевого бюджеry)
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(код ГIрограмноI шасифiкацГi
видаткiв та кредиryвання

мiсцевоrc бюджеry)

J_ 1 
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(код ПрограмноТ шасифiкацii
видаткiв та крёДитування

мiсцевого бюджеry)
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(код l ипово| програмноl
шасифiкацii BlцaTKiB та
кредиryвання мlсцевоrc

бюджету)

(код ФункцiональноТ

масифiкачiТ видаткiв та
кредитуванвя бюджеry)

KoMITET по ФlзичнlЙ культурl l спорту вlнницькоI мlськоI рАди
(найменування вjдповИшьного виконавц)

2598з7о7

0810 Забезпечення дiяльностi централiзованоТ бигалтерiТ

(код за еДРПОy)

02536000000
(найменування бюджетноi програilи агИно 3 Типовою проaрамною иасифiкачiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)
(код бюджеry)

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

Ne з/п l-,|,iль державноТ полiтики

1 3абезпечення складання i надання кошторионоj, звiтноi, фiнансовоТ документацij, фiнансування закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноТ кульryри та спорry,

5. Мета бюджетноТ програми

3абезпечення фiнансування закладiв фiзичноi кульryри i спорry, контроль 3а веденням бцгалтерського облiкv та звiтностi установ.

6. 3авдання бюджетноj програми

N9 з/п Завдання

1 3абезпечення складання i надання кошторисноi, звiтноj, фiнансовоТ документацiТ, фiнансування закладiв, установ, орган'зацiй сфери фiзичноТ культури та спорry.

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

N9 зiп
Напрями використання бюджетних

коштiв "

видатки Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фовд
спецiальний фонд усього

загальнии

фонд

спецiальний

фонд
усього

1 2 а 4 5 6 7 8 о 10 11

1

3абезпечення смадання i надання
кошторисноi, звiтноТ, фiнансовоi
документацii, фiнансування закладiв,

установ, органiзацiйсфери фiзичноi
кульryри та спорry.

1 385 879,00 30 000,00 1 415 879,00 1 385 877,70 з0 000,00 1 415 877,7о _1,30 -1,з0

Усього ,l 385 879,00 з0 000,00 1 415 879,00 1 385 877,70 з0 000,00 1 415 в77,7о -1,30 -1.30

внаслiдок фапичного використання коштiв



8, Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцеви)dрегiональних програм, якi виконуються в межах бюджетнот програми

9. Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз lx виконання

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

загал ьн и и

фонд
спецlальнии

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього

1 2 J 4 6 7 о 9 10 11

1

Проерама розвumку фiзччноТ кульmурч mа спорmу у Вiннuцькiй
MicbKiй mерчmорiальнiй еромаdi на 2021-2023 рокч

1 385 879,00 30 000,00 1 415 879,0о 1 385 877,70 30 000,00 1 415 877,70 -1,30 -1,30

Усього ,| з85 879,00 з0 000,00 1 41 5 879,00 1 385 877,70 30 000,00 1 415 877,7о -1,з0 -1,30

N9 з/п показники Одниця
вимiру Джерело iнформацiТ

Затверджено у паспортi бюркетноТ
програми

Факгичнi результативнi показники, досягнугi за
рахунок касових видаткiв (наданих кредитiв з

бюдх(еry)
Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальнtlй

фонд
усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього загальний фонд

спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 о 7 8 о 10 11 12 13

1 ня складання надання чноl та
затрат

кiлькiсть централiзованих бухгалтерiй. од

Рiшення про
затвердження проекry
мережi, штатiв i

контингентiв на
вiдповiднi роки по
галузi "Фiзична
кульryра iспорт"

1 1 1 1

Рiшенкя про
затвердження проекry
мережi, штатiв i

контингентiв на
вiдповiднi роки по
галузi "Фiзична

4 4

ня ита показниками
рвбiжносmi мьк показнчкамч

Кiлькiсть paxyHKiB од.

Додаток 8 до Порядку
вiдкриття та закриття
оахчнкiв

18 18 ,l8
18

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

Мережа закладiв
кульryри iспоотч

14 14 16 16 2 2

кiлькiсть складених звiтiв. од.
598 598 598 598

tцодо причин Dозбiя(ностей Mi}( лосяrнwими пеачпьтатиRними показниками
Mix< заmверdженчмч mа 0осяенчmuмч псзvпьmdmltенltмl1 показнl!камl! allHl lкпlI ан2спiабк mоео, що збiльшч!?сь кiлькigц!зрgцgФр\!!х ораанЬацiй, якi обслуеовуе ценmралiзована бухеалmерiя

Середнi витрати на забезпечення однiеI штатноТ ставки грн. Розрахунок
346 469,75 7 500,00 353 969,75 346 469,43 7 500,00 35з 969,43 -0,з2 _0,32

Кiлькiсть установ, закладiв, органiзацiй сфери фiзичноj
кульryри i спорry, якi обслуговуе одна штатна одиниця. од. Розрахунок

3,50 3,50 4,00 4,00 0,50 0,50

Кiлькiсть звiтiв на одну штатну ставку од. розрахчнок
149,50 149,50 ,|49,50 149,50

кiлькiсть штатних олиниuь осiб

4 4



Кiлькiсть paxyнKiв на одну штатну ставку од. розрахунок
4,5о| 4,50 

|

4,50

Пояснення lцодо причин розбiжностей мiж затвердкеними та досягн)пими результативними показниками
РфбЫ<носmi мЬк заmверOженuмч
бухаалmерiя
якост|

Динамiка кiлькостi установ, закладiв, органiзацiй сфери
фiзичноТ кульryри i спорry, якi обслуговуо централiзована
бцгалтерiя, порiвняно з минулим роком. вiдс. Розрахунок

,,,,.I s?,5о 

|

100,00 1 00,00 12,50 12,50

пояснення м|ж ми показниками
MDK mа кпькlсmь якI

'l0. Узагальнений висновок про виконання бюджетноj програми.

' 3азначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми.

Засmупнuк еоловч комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

Головнчй буеалmер

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Bima сдлТдН
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвице)

4,50J

Роман СЕМЧYК


