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пАспорт
бюОжеmноi проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2022 piK

KoMITET по оtзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi MlcbKoi рми
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

KoM|TBT по оtзичнlй кульryрl t спорry вtнницькоi мlськоi рдди
(найменуванвя вЦповiдального виконавця)

ЗАТВЕРД(EНО

вiд 29 грYдня 2018 роry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

KoMiTeT по фiзичнiй культlрi i спорry Вiнницькоi MicbKoi ради

09.02. 2021 р. JФ 28-0l -9-24

25983707
(код ПроФамноi

иасифiкацiТ видапiв та
хредиryвання мiсчевоrо

бюджеry)

1110000

(код за еДРПОУ)

259837072.

3.

(код Проrрамноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

,l 
1 1506,|

3абезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв
фiзичноrо здоров'я населення "Спорт для Bcix"
та проведення фiзкульryрно-масових заходiв
серед населення регiону

(найменування бюдreтноl програми згiдно 3 Типовою програмною
масифiкацiею видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

02536000000
(код Програмноi

5061
(код Типовоi програмноI шасифiкаl]iI

08{ 0
(код ФункцiональноI иасифiкацii

видаткiв та кредиryвання бюджеry)

(код бюджеry)

кредитування мiсцевого
бюджеry)

видакiв та кредшryвання мiсцевоrо
бюджеry)

4. Обсягбюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань - 1980683гривень,утомучислiзагальногофонду- 1980683гривеньтаспецiальногофонду-Oгривень

5, пiдсйви для вrюн.нм бlод)Фтноl проrрамr

1. ьодrgний ФдбФ Украiiни,
2, ззФн уФаiни ви 02,12,2021 м 1э23-1х "про дерr€вний бодм уФаiни на 2022 pl(',
з, РiФння вiнницьют мiФюI ради вИ 24,12 2021 Ns 70В (Про бюдя ВlнняlфюI MicфI терrcрiФьюI lромади на 202? piK ,
,{, на@ мlнhте!сrй фiнаюiв УкраIни вh 26,03,201,1 t& взб "про деякl пftнм gпрфадreвня прФрамяФцльфф метDду фвдання Е иФшння мiсlýЕих бюдяiЫ' i' змiнами,

кульryри i спорп/ ai !мiнами,
6,наФ, мiнiфрdФ фiюнсIб уфdни ви iT.07.201 1 м 945 ^про з.Е.рдяня примiрюФ перелllry резуль]fвних фбникiв бюдrgнц п!оrрам мя Mk €Bп бодЕПЕ .а видfми, UФ мояFь чiйснюФся !
ус х мЕrевих бФдмв', l, tмlнами
7. на{аз мiнiфрФа фiнанс!в Уреlни вiд 20,09,2017 Nl 79з 'Про gтвердreння скr,адошх проtрам щсифiФцii вlлдапiв ъ фёдиryФння мiсцрвих бюдreПв', !i змiна(и,
в. лроrрама роэвпtу фзпюi кулыури та спорry у Вiнниl]ёкiй м]Фкiй тврmрФьнiй фомадi на 2021-2023 ро*и (рl@ння мlфюI рад' вИ З0,10,2020 N!2464 эi 3giнами),

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi проrрами

цiлi державноi полiтики
1 Створення умов для залучення широких верств населення до занять фiзичноj кульryрою

Т. Метабюджетноiпрограми
Здiйснення фiзкульryрно-масовоТ роботи серед населення, пiдтримка спорry вищих досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзичноТ кульryри та спорry.

1.

Мз/п



8. 3авдання бюдя(етноI програми

9. Напрями використання бюдя<етних коштiв

lo. Перелiк мiсцевих / регiон:rльних проrрам, lцо виконуються у складi бюджетноi програми

N9 з/п ння
i вних1

N9 з/п Напрями використання бюдкетних коштiв 3агальний фонд Спецiальний фонд УGього

1 2 3 4 5

1
ОрганЙцiя фiзкульryрно-оцоровчоТ дiяльностi, проведення масових фiзкульryрно-оздоровчих i

спортивних заходiв.
1 980 683 ,l 980 683

Усьоrо 1 980 683 1 980 683

гривень

гривень

N9 з/п Найменування мiсцевоi/ регiональноi програми Загальний фонд спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 та на 2о21-2о23 1 980 683
Усього { 980 683 1 980 683

1 1. Результативнi показники бюдrкетноТ програми

Ns з/п показники
Одиниця
вимiру [жерело iнформацii 3агальний фонд Gпецiальний фонд Усього

1 2 3 5

масових
затрат

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

58

Кiлькiсть учасникiв (людино-днiв) заходiв, якi здiйснюються на територiТ регiону
безпосередньо струкгурним пiдроздiлом мiсцевих органiв

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

92 600 92 600

ефекгивностi

Середнi витрати на одного учасника (людино-день) заходiв, якi здiйснюються на

територiТ регiону безпосередньо струкryрним пiдроздiлом мiсцеj!л!ргацв грн Розрахунок 21,з9 21,39

якостl
Динамiка кiлькостi заходiв, якi здiйснюються на територij регiону, порiвняно з

попереднiм роком
вiдс. Розрахунок 10,1 ,75 101

заходiв, порiвняно з попереднiм рокомкiлькостi учасникiв вiдс. Розрахунок 100,09 100,09

Засmупнuк еоловч комimеmу по фiзччнiй
купьmурi i спорmу Р.Р. Семчук

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н,Д. Луценко

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

оганiзаuiя фiзкчльтчоно_оздоDовчоj дiяльностi, проведення масових фiзкульryрно-оздоровчих

1

Середнi витрати на проведення одного фiзкульryрно-масового заходу гон. розрахчнок з4 149,71 з4


