
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHifrepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Nl 836
(у редакцi] наказу MiHicтepcTBa фiяансiв

вiд 29 грудня 2018 року N! 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий док}ъ{еIrт

Комiтgг по фiзичнiй кульryрi i спорry Вiшппъкоi MicbKoi ради

(наймсЕувш rcловною розпорщшка коштiв мiсцефФ бюNry )

09.02,2022 р. Nл 28-01-9-24

1,100000
(код ПрограмноТ

класифiкацiI
видаткiв та

кредиryвання
мiсцевого бюджету)

2. 1 
,l ,l0000

(код ПрограмноТ
класифiкацij
видаткiв та

кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

з. 111504t
(код Програмноi

масифiGцiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюажеmу на 2022 piK

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl lспорту мlськоi
(найменування головного розпорядника коlшriв мiсцевого

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry в|нницькоi мlськоi рАди
(найменування вiдповiдального виконавця)

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
0810 споруд

(вайменування бюджетноJ програми згiдно з Типовою проrрамною

иасифiкацiею видаткiв та кредиryвання мiсчевого бюджеry)

25983707
-tБзабпрпоч

25983707
(код за еДРПОУ)

02536000000
(код бюджету)(код Типово'i програмноi

иасифiкацi-l видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код Функцiональноi шасифiкачiI
видаткiв та кредиryвання бюджеry)

4. Обсяr бюД>lкетниХ призначенЫбЮдrкетниХ асиrнувань - 2 849 942 гривень, у тому числi загального фонду - 2 849 942 rривень та спецiального фонду - 0 гривень

5, Пiдстави для виконання бюджетноi програми

1, ьод,tэтаий юдею Укрыни,
2, За@ Украiни вiд 02,12,2021 Nr 1928]x "Про Д9р,6Nий бюдreт УrФэIни на 2022 pil.',

з, PiщHE вiвницьфi мiсьФi ради dд 24,12,2021 м 706 "про бод,Фт вiнницьюI мiФrci терrторi8льноi rромади на 2022 pid,
4, наиз мiн]бербФ фiнанqв уФаiни вй 26,о8 2о14 Ne 8зб "про д€яяi питэння Фпрфадr@нм прФрамно_цiлювоФ мgqду фадання ъ мфнэння мiсцевих бюдвiв' iз эмiнами,

Фзичноi культури i фоЕ ' зi змiнами
6,на@ мiнiФерфва фнансiв украiни ви 2? о7.2о1 1 No 945 "про Фердreння примiрноФ пёрелirq резуль]fвнй по@нихiв бодвних проФам для мiсlФвих бо,Фgiв g видfми, UФ мФ:уrь

цiйФюватися з ycix мiсцевц aoд)Еiв", зi эм]нэми,
7, наиз мiнiфрстф фiнансiв уФаlни Biд 2о о9.2о17 м 793 "про Фтфрдхення смадфп проrрЕм иасифiвц вцакiв ъ кредпування мiсqевц бодrФiв', зiзмiнами,

6, проDама рфвитку фiзичнот lryльтури та сфрrу у вiнницьriй мiсъкiй reриrcрiФьнiй Фомадi на 2О21-202З роки (Fiшення м]сьюI ради вiд 30,10,2020 M246,1, зi змiнами),

5041



' 6. Цiлi державноi полiтики, на досяrнення яких спрямована реалiзацiя бюдt<етноI програми

', 
МgЁ бюд*поi проqЕни
збер*ення ъ пiдтримв в нФфому твхнiчному Фанi iФrlФоl мер€я форrивнп Форуд ъ спорпвнш Форуд Фомадфм орrанiзаФй фЬкультуФlфор вноI фрямованфi, эбезпеWня Й ёфеПИВНОФ

.июр€lання дФ проведення ФоЕlиыих заходiв

8. 3авдання бюджетноI програми

полlтики
та в забезпечення Тх няcтaHi1

1 в та забезпечення ixвних

9. Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих / реriональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

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

1 2 3 4 5

1

Утримання в належному cTaHi iснуючоi мережi спортивних споруд комунальноj форми
власностi та забезпечення jх ефекrивного функцiонування для проведення спортивних
заходiв

2 849 942 2849 942

Усього 2в49 942 2849 942

rривень

гривень

Ns з/п Найменування мiсцевоi,/ реriональноi проrрами Загальний фонд спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
2 849 942 2 849 942

Усього 2 849 942 2849 942

l'l. Результативнi показники бюФкетноi програм и

Ns з/п показники
Одиниця
вимiDч flжерело iнформацiТ 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Утримання в належному cTaHi iснуючоI мережi спортивних споруд комунальноI форми власностi та забезпечення ix ефективного функцiонування для проведення спортивних захОдiв

1 затрат

Кiлькiсть спортивних споруд комунальноТ форми власностi од. Мережа закладiв культури i спорту 1 1

Обсяг фiнансовоI пiдтримки з бюджету грн.

Рiшення ВiнницькоI MicbKoT ради вiд
24.12,2021 N9706 "Про бюджет
ВiнницькоТ MicbKoT територiальноТ
громади на 2022 pi('

2 849 942,00 2 849 942,00

2 продукгу

Загальна площа примiщень, якi використовуються для тренувального процесу,
заходiв

кв, м,
lHBeHTapHa справа, договори оренди,
акти надання послуг

1282,3 1 282,

Кiлькiсть спортивних заходiв од.
Календарний план, договори
оренди,акти виконаних робlт

210 21о

Кiлькiсть годин тренувального процесу од. Розклад занять, акти виконаних робiт 3 500,0 3 500,0

a ефективностi

Середня Bapтicтb однiоТ години тренувального процесу грн. Розрахунок 509,86 509,86



la

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО:

Щчрекmор

flaTa

(пiдп

(пiдпис)

1 00,00вiдс.кiлькостi спортивних заходiв порiвняно з
1100,00вiдс.процесу порiвняно з минулимка кiлькостi годин

Р,Р. Семчук

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

4lякос]


