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пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoMITET по оtзичнlй кульryрl Iспорry вlнни MlcbKoi

KoMITET по оlзичнlй кульryрl l спорry вlнни MlcbKoT

ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядsий док}мент

Комiтсг по фiзичнiй кульryрi i спорry Вir*ицькоi MicbKoi ради
(наймецъанш фловноrc розпорщжа коштiв мiсцеюго бюдхmу )

09.02.202Т р. Ns 28-01-9-24

25983707
(код за еДРПОУ)

25983707
(код за еДРПОЧ

(код Програмноi
шасифiкацiТ видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджеry)

2. 1 1 10000

3.

(код ПроФамноi
шасифiкацii в!цаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1 1,t5Oз1 5031
(код Типовоi програмноi
шасифiкацiТ видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюджеry)

0810
(код Функцiонально-l шасифiкачii

видffкiв та кредиryвання бюджеry)

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл

(найменування бюджетноi проrрами згiдно з Типовою проrрамною
масифiкачiсю видаткiв та кредиryвання мiсчевого бюджету)

02536000000
(код Програмно"l

шасифiкачiТ видаткiв та
кредиryвання мiсчевоrо

бюджеry)

(код бюджеry)

4. Обсяг бюДжетниХ призначенЫбЮджетниХ асигнуванЬ - 64 269 183 гривень, у тому числi загальноrО фонду - 62 lз2 501 rривень та спецiальногО фонду - 2 .lзб 682 гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

1, Бl.дreвий кодеrc УФаlни,
2, 3аюн УФаIни вiд 02,12,2021 М 1928]x "Про Деравний бlоджФ УФаiни на 2О22 pi]a,
З, Р щння ВiнницЁкоi мiсьюi ради вИ 24,12,2021 м 706 (про бо&w Вiнницьюi MicbKoi терrcрiФьноl rромади Е 2о22 piK t,
4, НаЕз М нiсrбрйва фiнансiв УФdни вй 26,03,2014 Nq 8Зб 'Про дФкi питэння запрвадхыня проrрэмнФцiлювоФ мегоду фэдання та виююння мiо]ввих ФодrФiв'' iз змiюми,

фiэичноi кульDри i форгу' 
' 

!мiЕми,

здiйснюваiиф э Фх Mio]eм бодхgiв", зi змjнами,
7, На@з Мiнiфрсф фiююiв УlФаIни вiд 20,09,2017 м 79З "Про зФрдж*ня смвдоВих проrрам юаффiЕцii видфкiв ъ крёдrryФння мiq,]€вих бlоджgiв., зl змiнэми
В, Проrрама розвлку фiФноl ryльryри ъ форrf у Вiнницьiiй мiфiй терфрiвльнiй Ффадi на 2о21_2о2з ром (рiщня мiсьюi рвд, ви зо,1о,2о2о N!2464, зi змiнами),

6. l_|iлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

Ns з/п полlтики

1
|3бiльшити обсяг руховоI акгивностi, в тому числi шляхом залучення дiтей та молфi
|поповнення складу нацiональних збiрних команд

до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефекгивного

1

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)



Мф бюрreпоi проrрами

жиФ, пИrcювки сфрrсмвн в для резерввф спорrу

8. 3авдання бюдrr<етноТ проrрами

Ns з/п 3авдання
1 Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноТ пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коlлтiв гривень

Ns з/п Напрями використання бюджетних KourTiB 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноТ пiдготовленостi дiтей дитячо-
юнацькими спортивними школами 62 132 501 2 1зб 682 64 269 183

Усього 62 {32 501 2 1зб 682 64 269 183

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм! що виконуються у складi бюджетно[ програми гривень

N9 з/п Найменування мiсцевоi / регiональноI проrрами 3агальний фонд спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 62 132 501 2 136 682 64 269 183

Усього 62 132 501 2 136 682 64 269 18з

1 1. Результативнi показники бюдrкетноi п роrрами

Ng з/п показники Одиниця
вимiрч ýжерело iнформацiТ 3аrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 т
1 спортивного та ня вня дитячо-юнацьким и ltJколами

затрат

Кiлькiсть комунальних дитячо-юнацьких спортивних Lчкiл у розрiзi Тх видiв
(ДЮСШ, К,ЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на угримання яких здiйснюються з
бюджету

од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy мiськоi
ради вiд вiд 24,06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекгу мережi. llлгатiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi
змiнами

7 7

дюсш од.

Рiшення виконавчого KoMiтery Micbкoi
ради вiд вiд 24.06.2021р. Nэ1528 "Про
затвердження проекrу мережi, члатiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi
змiнами

А

сдюсшор од.

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbкoT

ради вiд вiд24.06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекrу мережi, tlггатiв i

контингентiв на 2О22, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", эi
змiнами

1 1

Обсяг витрат на угримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у
розрiзi iX видiв (ДЮСШ, К,ЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджеry:

грн.

Рiшення мiськоi ради вiд 24.12,2021 р,
N9706 "Про бюджет ВiнницькоТ MicbKoT
територiальноТ громади на 2022 рiП'

62 132 501,00 2 136 682,00 64 269 183,00

с



дюсш грн,

Рiшення MicbKoT ради вiд24.12-2021 р.
Ne706 "Про бюджет ВiнницькоТ MicbKoT

територiальноТ громади на 2022 pill'
55 776 690,00 1 616 032,00 57 392722,о0

сдюсшор грн
Рiшення MicbKoi ради вiд24.12.2021 р.
Ne706 "Про бюджет ВiнницькоТ MicbKoT

територiальноТ громади на 2022 piK"
520 650,00 6 876 461,00

Кiлькigгь штатних працiвникiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних tчкiл,
видатки на уrримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi iX видiв (ДЮСШ,

КДЮСШ, СДЮСШОР):
осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoT

ради вiд вiд 24.06.2021р. Nэ1528 "Про
затвердження проекгу мережi, ttлатiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

209,00 209,00

чоловiкiв осiб 115,20 115,20
жlнок осiб 93,80 93,80

[ЮСШ, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вiд 24.06.2021р. N9'1528 "Про
затвердження проеюгу мережi, lшrатiв i

контингентiв на 2022, 202З, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

190,75 190,75

чоловiкiв осiб 1 06, з0 106,30

жlнок осiб 84,45 84,45

С!ЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoT

ради вiд вiд24.06.2021р. Nэ1528 "Про
затвердження проекгу мережi, Liлrатiв i

контингентiв на 2022, 2О2З, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

,18,25 1в,25

чоловlкIв осiб 8,90 8,90

жiнок осiб 9,35 о?Б

у тому числi - TpeHepiB, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoT

ради вiд вiд 24.06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекгу мережi. чrгатiв i

контингентiв на 2022,202З, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

116,50 116,50

чоловiкiв осiб 73,70 73,70

жlнок осiб 42,80 42,80

[ЮСШ, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy мiськоI
ради вiд вiд 24.06.2021р. N0,1528 "Про
затвердження проекгу мережi, LtлaTiB i

контингентiв на 2022,2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi
змiнами

1 06,00 106,00

чоловiкiв осiб 66,55 66,55

жiнок осiб з9,45 39,45

СДЮСШОР, з них: осiб

Рiц]ення виконавчого KoMiTeTy мiськоI

ради вiд вiд 24.06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекrу мережi, LLлгатiв i

контингентiв на 2022, 2О23, 2О24 роки
по галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi
змiнами

10,5 ,t 0,5

чоловiкiв осiб 7,15 7,15

жiнок осiб 3,35 3,35

J

6 з55 s1l,оо|



середньорiчна кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ж видiв (ДЮСШ,
КЦЮСШ, С[ЮСШОР):

осiб

Рi[uення виконавчого KoMiтeтy MicbKoi

ради вiд вiд 24.06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекгу мережi, шгатiв i

контингентiв на 2О22, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

2751 2751

осiб 2 036 2 036
осiб 715 715

ДЮСШ, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTery Micbкoj

ради вiд вiд24,06.2021р. N9152B "Про
затвердження проекгу мережi, чrгатiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi
зм;нами

2 476 2 476

осiб 1 862 1 862
осiб 614 614

С!ЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24.06.2021р. N9152В "Про
затвердження проекгу мережi, Lцгатiв i

контингентiв на 2022, 2023, 2024 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi
змiнами

275 275

в осiб 174 174
осiб 101 ,101

Кiлькiсть pHiB комунальних дитячо_юнацьких спортивних видатки на
яких здiйснюються з бюджеry, у розрiзi ii видiв (!ЮСШ, КЦЮСШ,

що взяли спортивних змаганнях:
осiб lнформацiйна довiдка 2751 2751

осiб lнформацiйна довiдка 2 036 2 0зб
осiб lнформацiйна довiдка 715 715

з них: осiб Iнформацiйна довiдка 2 476 2 476
чоловiкiв ос!б lнформацiйна довiдка 1 862 1 862

осiб lнформацiйна довiдка 614 614
з них: осiб lнформацiйна довiдка 275 275

чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 174 174
жiнок осiб lнформацiйна довiдка 101 101
кiлькiсть малоцiнного спортивного та iнвентарю для
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджету, у розрiзi l.x видiв (ДЮСШ, сдюсшор)

од. Розрахунок 1 429 1 429

од. Розрахунок 1 387 1 387

витрати на угримання однiет комунальнот дитячо-юнацькот спортивнот
школи, видатки на угримання якоТ здiйснюються з бюджету, в розрiзi l.x видiв грн. Розрахунок 297 1 0 223,36 з07

кдюсш, сдюсшо з на одного працiвника:

грн. 'озрахунок 292 407,29 8 471,99 300 879,28
грн. Розрахунок 34826з,62 28 528,77 376 792,39

заробiтна плата вника дитячо-юнацькоj спортивноj
видатки на угримання якоI здiйснюються з бюджету, в розрiзi 1х видiв
, КЦЮСШ, СДЮСШОР):

грн. Розрахунок 15 925,78 15 925,78

грн. Розрахунок 15 655,22 15 655,22
грн. озрахунок 18 75з,76 1 8 753,76

чоловlкlв

юсш



Середнi витрати на навчально-тренувальну робоry у комунальних дитячо-
юнацьких спортивних школах, видатки на [гримання яких здiйснюються з
бюджету, у розрiзi ii видiв (дюсш, кцюсш, сдюсшор) у розрахунку на

учня:

грн. Розрахунок 22 585,42 776,69 23 362,11

грн. |озрахунок
22526,9з 652,68 23 179,61

грн. Розрахунок 23 112,04 1893,27 25 005,31Hi витрати на забезпечення участi одного учня комунальних дитячо-
спортивних шкiл, видатки на уrримання яких здiйснюються з

, у розрiзi iX видiв (.ЩЮСШ, кцюсш, сдюсшор) у регiональних
спортивних змаганнях:

грн. Розрахунок 1269,21 1269,21

73

Середня Bapтicтb одиницi малоцiнного спортивного обладнання та
iнвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на
угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ii видiв (дюсш, кцюсш,
СДЮСЩОР):

грн. Розрахунок 1 114,95 1 114,95

2 2

пiдготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,
видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi iX видiв (ДЮСШ,
кдюсш, сдюсшор), майсгрiв спорту УкраТни/кандидатiв у майстри спорry
УкраТни, з них:

осiб lнформацiйна довiдка 86

чоловiкiв осiб
нок

[ЮСШ, з них:

осiб

осiб

осiб

lнформацiйна довiдка 86 86

СflЮСШОР, з них:

осiб

осiб

довiдка

lнформацiйна довiдка

26

Кiлькiсгь учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на
уrримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi 

'ii видiв (,щюсш, цюсш,сдюсшор), якi здобули призовi мiсця в регiональних спортивних змаганнях:

осiб

осiб

осiб

lнформацiйна довiдка 1 259 1 259

з них:
осiб

осiб

довiдка

lнформацiйна довiдка 1 100 1 100

жiнок
осiб
осiб на довiдка

660 660

С!ЮСШОР, з них:

нок

осiб

осiб

lнформацiйна довiдка ,t 59

95

159

flинамiка кiлькостi учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на уrримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi it видiв июсш,
КЦЮСШ, СДЮСШОР) порiвняно з минулим роком:

осiб

вiдс.

довiдка

102,92 102,92

вiдс. Розрахунок 102,88 102,88

l

гDн.

грн.
1 217,7з

Розрахунок 1764,31 1764,37

грн.

грн.

Розрахунок 1 078,36 1 07в.

lнформацlйна довiдка бс 60
2с 26

60

26
бс

осiб lнформацiйна довiдка

-

44с 44а

Iнформацiйна довiдка ос

64 64

Розрахунок

вiдс. эзрахунок
1 02,9з 102



l

ДЮСШ, з них: вiдс. Розрахунок 10з,25| 103,25

|чоловiкiв вiдс. Розраryнок 10з,22| 1о3,22
нок вiдс. Розрахунок 1 03,з7| 103,з7

, з них: вiдс. Розрахунок 1оо,о0| 100,00
в вiдс. Розрахунок 1 00,00| 100,00

|жiнок вiдс. Розраryнок 100,00| ,100,00

3асmупнuк еоловч комimеmу по фiзччнiй
кульmурi i спорmу

ПОГОДЖЕНО

,Щu рекmор 0е п ар m аме н mу фi н а н ciB
BiH н u цькоi Micbqoi р а0 ч

(iнiцiалиЛнiцiм, прiзвище)

Н,,Щ. Луценко

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

лr}/

Р,Р, Семчук

(п


