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Затверджено
Наказ Мiнiсгерсгва фiнансiв УкраТни

26.08.2014 N9 836
"(у редакцiТ наказу MiHicTepcTвa фiнансiв УкраТни
вiд 29 rрудня 2018 року Ne 1209)"

3BiT

про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 pik

KoM|TET по ФlзичнlЙ культурl lспорту вlнницькоi MlcbкoT рми 259837о7
(код Програмноi масифiкацil

видат{iвъ крqитування
мiсчевого бюджФу)

(найменування lоловного розпорядника коФiв мiсqевого бюджету)

2. 1 1 
,10000 ком|тЕт по ФlзичнlЙ культурl l спорту вlнницькоТ MlcbкoT рми

(код за еДРПОy)

25983707
(код Програмно1 ffi асифiкачii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

(наймевування вИповiдальноfо виконавця) (код за еДРПОУ)

025360000003, 1117325
K"дпp"PMi -"""фk"Ф,

видаткiв та крqиryвавня
мiсqевого бюдхеry)

7325 0443 Будiвництво споруд, усганов та закладiв фiзичноТ кульryри i спорту
(код Типовоi програмноi
шасиф]кацii видатriв та
кредиryвання мiсчевого

бюджеry)

(кOд Функчональноl
иасифiкачii видаткiв та
хрqиryванffя бюдх€ry)

(найменування бюджетноI програми згiдно з Типовою програмною шасифlкаqi€ю видаткiв та крqиryвання мiсцевого бюдхеry) {код бюджеry)

4. Цiлi дер)€вноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

Ne з/п l_{iль деря<авноi полiтики

1 Забезпечення розвитку об'епiв галузi "Фiзична культура i спорт"

5, Мета бюджетноj програми
3абезпечення реконсгрукцiт об'ектiв

6. Завдання бюджетноТ програми

Завдання

1 об'екriв

7, Видатки (наданi кредити з бюдх<ету) та напрями використання бюджетних кочrriв за бюджетною програмою

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

KoшiB *

и видатки Вiдхилення

загальний

фонд

спецiальний

фонд
усього заrальний фонд

спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд

спецiальний

фонд
усього

1 2 4 5 о 7 8 9 10 11

1 Забезпечення реконструкцiТ об'екгiв 3 432 020,00 3 432 020,00 3 432 018,93 3 432 0,18,93 -1,07 -1,07

Усьоrо 3 432 020,00 3 432 020,00 3 432 018,93 3 432 018,93 -1,07 -1,07

пфrенФ !1одр прrчrя вlдOлфrя oбdrlв -co.rr !q!rl. (i.дrяrх ц.дпlв з бюдЕr9 Ф шпряхо. .rфрrmiш бtодrтхп юшПв .И обd.iв, {@млGиш у п.спортi бмЕпоТ nn .p.M'

8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцеви}:/регiональних програм, якi виконуються в мея<ах бюджетноi прОгРами

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

заrальний фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд

спецiальний

фонд
усьоrо

загальний

фонд

спецiальний
фонд

усьоrо

1 2 2 4 6 7 8 9 10 11

1

Проерама економiчноео i соцiальноео розвumку Вiннuцькоi
мiськоi mерumорiальноi zромаdч на 2021 piK

3 432 020,00 3 432 020,00 3 432 018,93 3 432 018,93 -1,07 -1,07

Усьоrо 3 432 020,00 3 432 020,00 з 432 0,18,93 3 432 018,93 -1,07 -1,07

l

N9 з/п



9. Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз i.Х виконання:

N9 з/п
Одниця
вимiру Джерело iнформацiТ

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

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

бюджету)
Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний

фонд
усього загальний фонд

слецiальний

фонд
усього

заrальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

1 2 3 4 6 7 8 о 10 11 12

1 3абезпечення реконструкцii об'ектiв
затрат

обсяг видаткiв на реконстрчкцiю об'екгiв грн.

Рiшення ВiнницькоТ Micbкoi

ради вiд 24.12,2020 року N952

"Про бюджет ВiнвичькоJ MicbKoi
територiальноi громади на
2021 piK", зi змiнами

3 183 170,00 з ,183 ,170,00 3 183 168,9з 3 183 ,168,93
-,1,07 -1,07

Обсяг видаткiв на проекгнi роботи для реконструкцiТ
об'екгу грн.

Рiшення Вiнницькоi Micbкoi

ради вiд 24-12.2020 року Ne52

"Про бюджет Вiнffицькоi Micbкoi
територiальноi громади на
2021 piк", зi змiнами

248 850,00 248 850,00 248 850,00 248 850,00

обсяг оеконстрчкцij об'екriв кв. м.
Проеýно-кошторисна
доwментачiя

421,16 421,16 421,16 421,16

продукry

Кiлькiсть об'окгiв, якi плануоться реконструювати од.

Рiшення ВiнницькоТ Micbкoi

ради вИ 24,12-2020 року N952

"Про бюджет Вiнницькоi MicbKoT

територiальноi громади на
2021 piK"

2 2 2 2

кiлькiсгь псоеrгiв для Dеконсточкцij об'епч од.
Договiр на виконання
робiт

1 1 1 1

ефективностi
Середнi витрати на реконструкцiю одного об'епа rpH. Розрахунок 1 591 585,о0 1 591 585,00 ,1 591 584,47 1 591 584,47 _0,53 -0,53
Сеоеднi витоати на ,1 кв.м. оеконсточкцiТ об'епа. грн- РозDахчнок 7 558 7 558 7 558 7 558

Середнi витрати на розробку одного проекту для
реконсгDчкцiТ об'екгч грн. розрахчнок

248 850,00 248 850,00 248 850,00 248 850.00

якостl
PiBeHb готовносгi об'6кгiв реконсгрукцiТ на початок року вiдс. Розрахунок 60,9 60,9 60,9 60,9
piBeнb готовносri об'6кгiв реконсгрчкцii на кiнець рокч вiдс. розрахчнок 89,5 89,5 89,5 89,5

flинамiка кiлькостi об'окгiв реконсгрукцiТ порiвняно з
попеоеднiм Dоком. вiдс. РозDахчнок

200,0 200,0 200,0 200,0

PiBeHb готовносгi проекгноТ документацiТ для
реконструкцii об'екгу вiдс. розоахчнок

100,0 100,0 100,0 100,0

Аналiз стану виконання результативних показникiв
Вiдхилення показника затрат та ефекгивностi виникло за рахунок заокруглення планового показника

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ програми.

Бюджетна програма за напрямом використання бюдrкетних кошгiв "Забезпечення реконструкцii об'екriв" виконана в повному обсязi,

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних кочлгiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми.

3асmупнuк еоловч Koшimemy по фiзччнiй кульmурi i
спорmу Роман СЕМЧУК

(iнiцiали/iнiцiал, лрiзвище)

Bima сАлтдНГоловнчй бухzалmер
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

7

показники


