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ЗАТВЕРДl(ЕНО

Наказ MiHifrepma фi8ансiв Украiни
m еерпNя 2014 року М 8Зб

(у рqакцii наказу MiHifrepФa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року Nl 1209)

1

3.

,l100000

пАспорт
бюdжеmноТ проzрамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

KoMITBT по оlзичнlй кульryрl t спорry вtнницькоТ MtcbKoi рдди
(найменування rоловного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

KoMITET по оtзичнtй кульryрl l спорry вlнНицькоi MlcbKoi рдди

3АТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докумевт

Комiтсг по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiшппщкоi MicbKoT рали
(найпrоrrlъм юловноrc рФпорцtф коmЬ йсщюrc бюшу )

09.02.202| р. Nэ 28-01-9-24

25983707
(код за СДРПОЦ

2598з707

(код Програмноi
масифiкачii видаткiв та
кредитування мiсцевоrо

бюджеry)

2. 1t10000
(код Проrрамноi

масифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюдхеry)

1115о22

(найменування вiдповiдальноlо виконавця) (код за еДРПОУ)

025360000005о22
(код Типовоi проФамноi
шасифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

081 0
(код Фувкцiонально-l шасифiкачii

видаткiв та кредиryвання бюджеry)

Проведення навчально-тренувальних зборiв i

змагань та заходiв зi спорry осiб з iнвалiднiстю
(найменування бюджетноI програми эгiдно з Типовою програмною

масифiкацiею видаткiв та кредитування мiсцевоfо бюджеry)

(код бюджеry)(код ПрограмноТ
шасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевоrо

бюджету)

4, обсяг бюдt<етних призначенЫбюддетних асигнувань - 261 505 гривень, у тому числi загального фонду - 261 505 гривень та спецiального фонду - 0 гривень

5. ПiдФви для виковнш бюдФтffоl проrрахl
1 , ьодмний юдеrc УФаlни,
2, за@ УФаliни ви 02,12.2021 М 1928_й "про дерввний бюдffi УФdни ю 2022 til('.
3, Рiщння Вiнниtькоi мiФюi рвди вlд 24,12,2021 М 706 (Про бюд,€r ВiнницЁюI м]сьюl reрфFiФьноi .ромади ш 2022 piK ,,
,l накэз мiнiфрфа фiваюiв уФаiни ви 26,о8,2014 м 8зб "про дФкj пmння зэпровэдвня проФамно_цiлюфrc мgDду фадання та виконаню мiсllрвих бюджетiв' iз змiнами,

фiзичюI кульryри i споргУ' з] шiнами.

здircнювfiиса 3 Фх мiсlIввих бо&gid', зi змiнами
7, навз мiнiйеDФФ фlнансiв уlФdни вiд 20,09 2017 N! 79з "про азтфрдreння сиадових проФам ифифiкацi видаткiв Е ФедиryФння Mio]eвш бодrФiв', li lMiHaM,
8, прdрама розвпку фiщноi культури rB форry у вiнниtькiй мiФкiй тврфФФ*iй Фомадi на 2021 202З роки (рiщння мiсъкоi рвди Ыд З0,10,2020 М2464, зi змiнами),

6. L|iлi державноi полiтики, на досяrнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноI проrрами

Ns з/п l_|iлi державноТ полiтики

1

3абезпечення збереження фiзкультурно-оздоровчоj дiяльносri та сприяння успiшноТ участi вiнницьких спортсменiв з iнвалiднiстю у змаганнях рiзного рiвня, що сприятеме укрiпленню патрiотичного

духу у молодi з iнвалiднiсгю у спортивному pyci з рiзних видiв спорry

7, Мета бюдrcпоi проrрами
орвнiзацiя фзкультурнооздоровчоi ъ ФорmвноI дiяльнФi ооб з iнвмiднiФю, gбезп*ення пiдмовки форЕменiв э iнФiднiф ъ фiзкульryрно-споЕ.ифi р€абiлiЕЦi ф]б э iнФлiднiФю



8. 3авдання бюджетноi проrрами

N9 з/п Завдання
1 Проведення нав]ально-тренувальних зборiв з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю злiдготовки до всеукраiнських змагань

2 Органiзацiя i проведення регiональних змагань з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю

9. Напрями використання бюджетних KourTiB гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Проведення навчально-тренувальних зборiв з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки

до всеукраТнських змагань
252 515 252 515

2 Органiзацiя i проведення регiональних змагань з видiв спорту осiб з iнвалiднiстю 8 990 8 990

Усього 261 505 261 505

10. Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, що виконуються у складi бюджетноI проrрами rривень

N9 з/п НайменYвання мiсцевоi / регiональноi проrрами 3агальний фонд спецiальний фонд ycboro

2

розвитку та на роки

3
26"l 505

4 5
261 505

Усього 26,1 505 261 505

1 1. Резул ьтативнi показники бюджетноТ програми

Ns з/п показники
Одиниця
вимiрч flжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 ь 7

1 навчал их з видiв з 3 змаrань
затрат

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю
з пiдготовки до всеукраjнських змагань

од.
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

24 24

продукry

Кiлькiсгь людино-днiв НТ3 з видiв спорту для осiб з iнвалiднiсгю з пiдготовки

до всеукраjнських змагань
од

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

1 456 1 456

Середнi витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборiв з видiв
спорту для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до всеукраТнських змагань

грн. Розрахунок 173,43 17з,4з

якостi

вiдс. Розрахунок 100,00 1 00,00

2 iзацiя i регiональних змагань з видiв спорry осiб з iнвалiднiстю
затрат

Кiлькiсть регiональних змагань з видiв спорту для осiб з iнвалiднiстю од"
Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piK

2

продукгу

Кiлькiсть людино-днiв участi в регiональних змаганнях з видiв спорту для осiб з

lнвалiднiстю
од

Календарний план по КФКС спортивно-
масових заходiв на вiдповiдний piк

120 12о

1



вност|

|Середнi витрати на один людино-день участi у регiональних змаганнях з видiв

IcnopTy дп" осiб з iнвалiднiстю
грн. Розрахунок 74,g2| 74,92

|Динамiка 
кiлькостi спортсменiв, якi беругь участь у регiональних змаганнях,

|порlвняно з минулим роком, з них:
вiдс. Розрахунок 10o,ool 100,00

lчоловiкiв
вiдс, 1оO,оо| 100,00

|жiнок
1оо,00| 1 00,00

Засmупнuк еоловч комimеmу по фiзччнiй
кульmурi i спорmу

ПОГОflЖЕНО:

Рuрекmор dеп арmамен mу фiн aHciB
Bi н н u цькоi м iськоi ра0 ч

Дата

Р.Р. Семчук

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)
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Bo.p""v*o*

вiдс. |Ро.р""у"о*


