
ЗАТВЕРДЖЕНО
Ja}al М н с!ерсъа фlнаFс,в У{ра -и

26 серпня 2014 року N' 8Зб
{у реда{qli нdваJу MlHjcIep( ъа фl-а-с в У{ра -и

вiд 29 грудня 2018 року М 1209)

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

KoM|TET по оlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоI Mlcbкoi рАди

ЗАТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчrтii докумеrrт

Комiтgг по фiзичнiй культурi i спорту Вiнницькоi мiськоi ради
(найvенуваш rcловноф розпорщнжа KoшiB мiсцеюю бюцсry )

П9.оg. zozz р. Nр 28lo1 ы ф

259837071 1 00000
(код Програмноi

масифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсчевого

бюджету)

1110000
(код Програмноi

шасифiкацil видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджету)

1 t 15031
(код Проrрамно'l

масифiкацii видаткiв та
кредитування мiсqевого

бюджеry)

(найменування головного роэпорядника коштiв мiсчевого бюджеry)

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоi мlськоi рАди

(код за еДРПОУ)

259837072.

3,

(найменування вiдповiдального виконавчя)

0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл

(найменування бюджётноi програми згiдно з Типовою програмною
шасифiкацiею видаткiв та кредиryвання мiсцевоrо бюджеry)

(код за еДРПОУ)

02536000000
(код бюджеry)

4. Обсяr бюдIепп пр,зфч.нrбюд*етниr !сипуФнь - 5,r ЗЗ9 059,З2 Фифнь, у юму чифl ýlФьноrc фондt, . 62 202 З77,З2 rрифнь t сп.ФФьноФ фонл, -21за 682 rршень

5. Пiдстави мя виконання бюджетноi проrрами

1, Бюдr€пий кодекс уФаiни,
2, Заюн УФаiни вiд 02,12,2021 N! 1928 lx "Про Дермвний бlодF Ураiни на 2022 pit{',

МlЗ9З, вф 26,03.2022 М 11За,
4. На@ Мiнiфрсва фiнаюiв У!Фаiни вiд 26 08 201,1 iф 836 "Про деяNi плання Фпровадreння проФамнФцiлювоФ мgоду фвдання та викOl]ання мiсцевй бодмiв' iз омiнами,

Фзичноi культур9 i сфФу' зi амiнами,
6,на@ Miнiфpcrвa фiнансiв УФэiни вiд 27,07,201 1 No 945 "про !атФрд}@ння прим Ёф ФрФiку результfвних поизникiв бюдмних профам мя мiоrввих бюдхФiв gа видФми, 0ro мФýъ
!дiйснюва-иФ з,ci( мiщевд бодЕiв', зi змiнамr,
7, НаЕз МiнiФерсгв фiнансjв Украllни вiд 20 09 2017 М 79З "Про Февжевня фадових проrрам @ффiкаЦi видfliв та крёд,ryфння мiсL|рвих бюдмiв'i ai змlнвми
8, ПроФама рфвmку фiзичюi культури та форту у Вiнниц*iй мiфкiй терrcрiальнiй Фомадi на 2021-202З роки (рiфння MicbФi ради ви з0,10 2020 N!2464, зi змiнами)

6. Цlлl д€р(.внот полlтихrl на доФrнення яких спрямоФна реФlзацlя бюметноI лрФФами

Ns з/п l_|iлi державноI полiтики

1

Эбльми обсяr pyxoвol aпBнodi, в rcму чифi щфм ФrrеNня дhей ъ мфодi до 9нФ у дmчо_юнацьких фопивних ш@ах, Фворити у]!lови для Fюзвитку реФрм форту та ефепивФ
поповнення сmаду нацiональнd збiрних Фмаlд

5031
(код Типовоi проrрамноi
масифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код Функчiональноi шасифiкацii
видаткiв та кредrryвання бюджеry)

1.



7. Мот, бюмФноi про.раIя

жm, пфгфвм споrrcменiв дб рфервнф Форry

8. 3авдання бюджетноi проrрами

Ns з/п Завдання
1 Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноi пiдготовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

9, Напрями використання бюджетних коштiв гривень

Ns з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

,l Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноТ пiдготовленостi дiтей дитячо-
юнацькиl\4и спортивними школами

62202377,32 2 1 зб бв2,о0 64 з39 059,з2

Усього 62 202 377,32 2 136 682,00 64 339 059,32

10. Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, що виконуються у складi бюджетноi програми rривень

N9 з/п Найменування мiсцевоi / регiонально[ програми 3агальний фонд Спецiальний фонд Усьоrо
1 2 3 4 5

1 ПрограмарозвиткуфiзичноТкультуритаспортууВiнницькiймiськiйтериторiальнiйгромадi на2О21-2023 роки 622о2 з77,з2 2 136 682,00 64 339 059,32
Усьоrо 62 2о2377,32 2 136 682,00 64 339 059,32

1 l. Результативнi показники бюджетноТ проrрам и

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

1 2 з 4 5 6 7
1 Пiдготовка спортивного резерву та пiдвищення рiвня фiзичноi пiдrотовленостi дiтей дитячо-юнацькими спортивними школами

затрат

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

од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд 24.06,2021р. Ne'1528 "Про
затвердження проекгу мережi, ч-ггатiв i

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

т 7

дюсш од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вiд 24.06.2021р. Nэ1528 "Про
затвердження проекту мережi, шлгатiв i

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

6 6

сдюсшор од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд24.06.2О2lр. N91528 "Про
затвердження проекту мережi, llлгатiв i

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

1 1



Обсяг витрат на rгримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл у
розрiзi iх видiв (!ЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР), видатки на уIримання яких
здiйснюються з бюджету:

грн.

PiLlK;ttttrl Ml(),l(ol ради вiд24.12.2021 р.
No/(J{, "I lpU оюджет Вiнницькоj Micbкoi

громади на 2022 piк", зi
62202з77 2 1зб 64 з39

грн

Рiшснttя Mlcbкoi ради вiд24 12.2О21 р.
Na706 "Про бюджет ВiнницькоТ MicbKoi

громади на 2022 piк", зi
1 616 57 462

грн

Рiшення MicbKoi ради вiд24J2,2021 р,
N9706 "Про бюджет ВiнницькоТ Micbкoi

громади на 2022 piк", зi
6 355 811 52о 6 876 461,00

Кiлькiсть lлтатних працiвникiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ii видiв (ДЮСШ,

t(ЦЮСШ, СДЮСШОР):
осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

и вiд вiд 24.06.2021р. N91528 "Про
проекгу мережi, [цгатiв i

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

209,00

осiб ,1 
1 115,20

осiб

з них: осiб 1 90, 190,75

осiб 1

осiб

', з них: осiб

виконавчого KoMiтeтy MicbKoT
вiд вiд 24.06.2021р. Nэ,1528 "Про

проекгу мережi, [цгатiв i

на2022,2О2З,2024 роки
галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi

18,25

осiб 8,90
осiб 9,з5

тому чиff]i - TpeHepiв, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
вiд вiд 24.06.2021р. Ns1528 "Про

проекгу мережi, [цгатiв i

на2022,2023,2024 роки
галузi "Фiзична кульryра i спорт", зi

11 1 16,50

в осiб 73,70
осiб

з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeтy мiськоi
ради вiд вiд 24.06,202,1p. Nе1528 "Про

проекту мережi, члгатiв i

на2022,2О23,2а24 роки
по галузi "Фiзична культура i спорт", зi

106,00

осiб
осiб з9,45

дюсш ....,I55 846

сдюсшор

209,00

чоловlкlв
жlнок 93,80| 9з,8с

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд24.06.2021р. N91528 "Про
затвердження проекгу мережi, LLлгатiв i

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

чоловlкlв 106,зс
жlнок 84,45l 84,4|

18,25

чоловlкlв 8,90l
жlнок 9,35|

73.70l
жlнок 42,80| 42,8с

106,00

чоловlкlв 66,55| 66,55
жlнок 39,45l



СflЮСШОР, з них: осiб

Рiшенняl I]ик()l l;lI](lolo KoMiTeTy MicbKoi

ради вiд вlд 24 06 2021р N91528 "Про
затверл)kеlll|я просlсу мережi, штатiв i

континген r iB tlll 2О22, 202З, 2024 роки
по галузi "Фiзи.tна культура i спорт", зi
змiнами

10,5 10,5

чоловlкlв осiб 7,15 7,15
жiнок осiб 3,35 3,з5
продукry

Середньорiчна кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi jx видiв (дюсш,
КЦЮСШ, СДЮСШОР):

осiб

Рiшення виконавчого KoMiтeTy MicbкoT

ради вiд вiд 24.06.2021р, Ns1528 "Про
затвердження проекту мережi, tцгатiв i

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

2751 2751

чоловiкiв осiб 2 036 2 036
жlнок осiб 715 715

flЮСШ, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiтeтy MicbKoj

ради вiд вiд 24.06.2021р, Ne1528 "Про
затвердження проекту мережi, LLлгатiв i

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

2 476 2 476

чоловiкiв осiб ,l 862 1 862
жlнок осiб 614 6,14

СflЮСШОР, з них: осiб

Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради вiд вiд24.06.2021р. No1528 "Про
затвердження проекту мережi, lцгатiв i

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

275 275

чоловlкlв осiб 174 174
жiнок осiб 101 ,101

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi Iх видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ,
СДЮСШОР), що взяли участь у регiональних спортивних змаганнях:

осiб lнформацiйна довiдка 2751 2751

чоловlкlв осiб lнформацiйна довiдка 2 0зб 2 0зб
жiнок осiб lнформацiйна довiдка / lэ 715
ffЮСШ, з них: осiб 2 476 2 476
чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 1 862 1 862
жiнок осiб lнформацiйна довiдка 614 614
СДЮСШОР, з них: осiб 275 275
чоловiкiв осiб lнформацiйна довiдка 174 174
жiнок осiб lнформацiйна довiдка ,101 ,10,1

Кiлькiсть придбаного малоцiнного спортивного обладнання та iнвентарю для
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання яких
здiйснюються з бюджету, у розрiзi ii видiв ([ЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР)

од. Розрахунок 1 313 1 313

дюсш од. Розрахунок 1 271 1 271
сдюсшор од. Розрахунок 42 42

Середнi витрати на уrримання однiеТ комунальноТ дитячо-юнацькоТ спортивноj
школи, видатки на угримання якот здiйснюються з бюджету, в розрiзi i.x видiв
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працiвника:

грн. Розрахунок 297 619,03 10 22з,36 307 842,39

дюсш грн. Розрахунок 292 773,61 8 471,99 301 245,60

lнформацiйна довiдка

lнформацiйна довiдка



7о, ?о

школи, видатки на угримання якот здiйснюються з бюджету, в розрlзi ix видiв
плата дитячо-юнацькот спортивноi

(дюсш, lцюсш,
rрн. 1 5 925, 15 925,78

18 753, 76
Середнi витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-
юнацьких спортивних школах, видатки на угримання яких здiйснюються з
бюджету, у розрiзi Тх видiв (ДЮСШ, КЦЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на
одного

грн. 2261 23 387,51

23 207,84
2з 11

Середнi витрати на забезпечення участi одного учня комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на угримання яких здiйснюються з
бюджету, у розрiзi jx видiв (ДЮСШ, 1(,ЦЮСШ, СДЮСШОР) у регiональних

змаганнях:

грн. 1269,21 1269,21

7 1 217
1764,37

Середня BapTicTb одиницi придбаного малоцiнного спортивного обладнання та
iнвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

лримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi Тх видiв (ДЮСШ, КДЮСШ,
СДЮСШОР):

грн. Розрахунок 1 077 1 077,96

1 0з6,81 1 036,81
2

я

Кiлькiсть пiдготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,
видатки на угримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi l.x видiв (ДЮСШ,

КЦЮСШ, СДЮСШОР), майстрiв спорту УкраТни/кандидатiв у майстри спорту
УкраТни, з них:

осiб lнформацiйна довiдка

чоловiкiв осiб йна довiдкаI

осiб довiдка

flЮСШ, з них: осiб lнформацiйна довiдка

чоловiкiв осiб йна довiдкаI

осiб ка

СДЮСШОР, з них: осiб lнформацiйна довiдка

осiб I

осiб довiдка

учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на
яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi ii видiв ([ЮСШ, КЦЮСШ,

якi здобули призовi мiсця в регiональних спортивних змаганнях:
lнформацiйна довiдка ,l 259

осiб
осiб довiдка 504

з них: осiб lнформацiйна довiдка 1 100

в осiб lнформацiйна довiдка 660
осiбнок 44о

СДЮСШоР, з них: осiб lнформацiйна довiдка 159 1

в осiб довiдка 95
нок осiб

сдюсшор грн. )озрахунок 348 26з,62 28 528,71

Розрахунок

дюсш гпн озрахунок 15 655,22 15 655,22
сдюсшор гDн, Розрахчнок

Розрахунок 776,69

дюсш грн. Розрахунок 22 555,16 652,68
сдюсшор грн. Розрахунок 1 893,21 25 005.31

Розрахунок

дюсш грн. Розрахунок
сдюсшор грн. озрахунок 1 764,37

дюсш грн. Розрахунок
сдюсшор грн. Розрахунок 2з2з,зз

86 8с

бс бс
к|нок 26

86 8с

бс etL

KlHoK 2с

чоловlкlв
жlнок

осiб 1 259

чоловlкlв lнформацiйна довiдка 755
жlнок 504

1 100

660
lнформацiйна довiдка 440

оЕ

lнформацiйна довiдка 64 64



вiдс. Розtrl:tхуt ttlк 102

102,
102,88

flЮСШ, з них. вiдс. Розрахунок 1 1

чоловiкiв вiдс, 1 1

СflЮСШОР, з них: вiдс, Розрахунок 1 1

чоловiкiв 1 00,

1

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

фiнансiв

/'

С,С, Краевськчй

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

|Динамlка кiлькостi учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл,

|видатки на уrримання яких здiйснюються з бюджету, у розрiзi iX видiв (!ЮСШ,

lКДЮСШ 
СДЮСШОР) порiвняно з минулим роком:

,,,,,l

|чоловlкlв вiдс, озрахунок 102,9зl
|жlнок вlдс, эзрахчнок ,l02,88

эзрахчнок

|жiнок вiдс, эзрахyнок 103,з7| 1 03,37

вlдс, эзрахунок 1 00,0с
lжiнок вiдс, )озрахунок 100,00|


