
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepma фiнансiв Украlни

26 серпня 20]4 року Nr 8Зб
(у редакq наiаэу viJicтeprBa фiна-сiв Уrра,ни

вiд 29 грудня 2018 року М 1209)

2,

пАGпорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoM|TET по Фвичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbкoi рАди
(найменування rоловного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

KoM|TET по Фlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi мlськоi рАди
(найменування вiдповiдальноrо виконавця)

3АТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчлй документ

Комiтgг по фiзичпiй культlрi i спорry Вiнницькоi MicbKoT ради
(найменуванш rcловноФ розпорщша коштiв мiсцеюФ бюджсry )

09.02. 2021 р. }1! 2S-01-9- J И

25983707
(код за еДРПОЦ

25983707
(код за еДРПОУ)

3.

l 1 00000
(код ПрограмноТ

шасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевоrо

бюджеry)

,l 
1 10000

(код Гlрограмно'l
шасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1115062
(код ПрограмноТ

шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджету)

5062
(код Типовоi програмноj
иасифiкачii видffкiв та

кредиryвання мiсцевоrо бюдж€ry)

0810
(rcд Фу""rБ""*.,k r"""фi-"Цi

видаткiв та кредиryвання бюджету)

Пiдтримка спорry вищих досягнень та
орrанiзацiй, якi здiйснюють фiзкульryрно-
спортивну дiяльнiсть в регiонi

(наймёнування бюджетноТ програми зriдно з Типовою програмною
шасифiкацiею видаткiв та кредитування мiсчевоrо бюджеry)

025з6000000
(код бюджеry)

4. ОбсягбюджетнихпризначенЫбюджетнихасиrнувань - 6745493гривень,утомучислiзаrальноrофонду- 6745493гривеньтаспецiальноrофонду-0гривень

5. Пiдстави дпя виконання бюджетноi програми

t, Бюдreпий Фдекс УкDаiни
2. 3а{он украiни Еiд 02,12,2021 м 192&lх "про дер,Фвний бюдg УlФаIни на 2022 pid,
3. Рiщню вiнницьюI мiфI ради вiд 24,12.2021 М 706 (Про бюдют ВiнницькоI мiфI територiФьноl rромади ю 2022 riK ,,
4, на@ мiнiФ€рсгф фiцнсiв уФаiни вiд 26,0в,2014 м 8эб "про дФкi ппвння запрофдreнш проlрэмнФц льоюю мегоду фадання та викфння мiсцевй бодхеПЫ' Ь .мiнами
5, навз мiнidерФф мфодi та спорrу укмни вiд 2з,1 1,20] б м 4з93 "про оатфмreння тиффrо п€р€лiку бюдreтних профам ъ резуль]fвних пои*икiв п виюнанш для мiсr€!их б,одхФiв у сферi

фiэичноi l(ульlури i форv' з] змiмми,

здiй.нювflф з y.ix мiсlrрвиl бюдхет в', зi змiюми,
7, на@! MiHiФpoBa фнэн<!в украi'ни в]д 20,09,2017 Nq 79з "про зфрдхФня мадФх проФам @ФфiЕц BlцaTKiB ъ кредtrryфння мiсц€вих бодЕiв', li змiнами,
8, проФама роgвитку фirичноi культури тв Форry у В]нни!ькiй мiфкiй тёрфрiмьнiй rром.дi нэ 2021_202З рош (рiшння м сьюl ради вИ З0,10,2020 М24&, зi змiюми)

6. l-|iлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

Ng з/п Цiлi державно'a полiтики
1 Впровадити заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноi культури i спорту регiону та пiдтримати органiэацii фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi

1.



7. Мета бюджетноI проrрами
здiйснення фiзкультурно-масовот роботи фред населення, пiдтримка спорту вищих досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзичнот культури та спорту

8. 3авдання бюджетноi програми

N9 з/п
1 MicTaMlcbкol

вта i2
J i ита

9. Напрями використання бюджетних кочrтiв

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюджетноТ програми

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв 3аrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виплата сгипендiй мiськоI ради кращим вихованцям спортивних шкiл MicTa 2239з 22393

2 заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв фiзичноТ кульryри i спорту регiону 502 300 502 з00

J
закладiв фiзичноТ культури i спорry та органiзацiй фiзкультурно-

спрямованостi
6 220 800 6 220 800

Усього 6 745 493 6 745 493

rривень

гривень

N9 з/п ня l ми загальний фонд спецiальний фонд Усьоrо

1
3 4 5

1 та Bi на 6 745 493 6 745 493

Усьоrо 6 745 493 6 745 493

1 1. Резул ьтативнi показники бюджетноi проrрами

Спецiальний фонд Усього3агальний фондflжерело iнформацiТпоказникиNe з/п
т64

1 2
их шкlл Mlcтaвихован

2222393грн.

Рiшення ВiнницькоI Micbкol ради вiд
24.12,2021 Ns706 "Про бюджет
ВiнницькоТ мiськоI територiальноТ
громади на2022

Обсяг витрат на виплату сгипендiй кращим учням спортивних цlкiл MicTa

27513BiTTa план по мережi, tлтатахта
на вiдповiднi роки

2751осiбкiлькiсть yчHiB комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл MicTa

осiб

Рiч.lення виконавчого KoMiTeTy кПро
щомiсячноТ стипендii MicbкoT

ради кращим студентам та учням
заклlадiв освiти ВiнницькоТ MicbKoT

вiдповiдний piK
громади) на

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл MicTa, що
стипендii MicbKoT ради

Одиниця
яимiпч

5

1

16



Щомiсячний розмiр стипендiТ MicbкoT ради грн,

Рiшення ВiнницькоТ MicbKoT ради вiд
24-12.2О21 No706 "Про бюджет
Вiнницькоi MicbKoT територiальноТ
громади на2022piK"

155,50 155,50

якостl
Динамiка збiльшення/зменшення кiлькостi стипендiатiв порiвняно з минулим

роком
вiдс. Розрахунок 100,00 100,00

2 3аохочення видатних спортсменiв, TpeнepiB та дiячiв фiзичноI кульryри i спорry регiону

затрат

Обсяг видаткiв на виплату стипендiй кращим спортсменам та тренерам за
високi спортивнi досягнення

грн

Рiшення ВiнницькоТ Micbкoi ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
ВiнницькоТ MicbKoT територiальноТ
громади на 2022 pid'

502 300 502 300

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, що виплачуються щомiсяця од. Розрахунок 1 1

продукry

Середньорiчна кiлькiсть спортсменiв, якi отримують стипендiТ од.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy <Про
призначення стипендiй кращим
спортсменам та тренерам за високi
спортивнi досягнення) на вiдповiдний
piK

о 9

Середньорiчна кiлькiсть TpeHepiB, якi отримують стипендii од,

Рiшення виконавчого KoMiTeTy <Про
призначення стипендiй кращим
спортсменам та тренерам за високi
спортивнi досягнення) на вiдповiдний
piK

о 6

ефекrивностi

Середнiй розмiр щомiсячноj стипендii грн Рфрахунок 2 790,55 2 790,55

якостl

!инамiка кlлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери, видатнi дiячi), порiвняно
з минулим роком

вiдс. Розрахунок 150,00 150,00

з ня за та

затрат

Кiлькiсть закладiв фiзичноТ культури i спорту, органiзацiй фiзкультурно-
спортивноi спрямованостi, яким надаеться фiнансова пiдтримка з бюджету

од.

Рiшення Вiнницькоi MicbKoT ради вiд
24.12.2021 N9706 "Про бюджет
Вiнницькоj MicbкoT територiальноТ
громади на2022рiк"

о 9

продукrу

Кiлькiсть спортсменiв, якi займаються в закладах фiзичноТ культури i спорту,
органiзацiях фiзкультурно-спортивноТ спряiмованостi, що отримують фiнансову
пiдтримку з бюджету

осiб lнформацiйна довiдка 5об 506

ефективностi

Середнi витрати на одну особу (контингент), яка займаеться в закладах
фiзичноТ культури i спорту, органiзацiях фiзкультурно-спортивноТ
спряiмованостi, що отримують фiнансову пiдтримку з бюджету

грн Розрахунок 12294,07 12294,07

Середнiй розмiр фiнансово-r пiдтримки одному закладу фiзичноi культури i

спорту, органiзацij фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi, що отримують
фiнансову пiдтримку з бюджету

грн. Розрахунок 691 200,00 691 200,00



якостi

!инамiка кiлькостi спортсменiв закладiв фiзичноi культури i спорту, органiзацii

фiзкультурно-спортивноi спрямованоgгi, що отримують фiнансову пiдтримку з
бюджеry, порiвняно з минулим роком

вiдс.
I 

Oo.ou*r"o* 239,81 2з9,81

3асmупнчк еоловч комimеmу по фiзччнiй
кульmурi i спорmу

ПОГО!ЖЕНО:

lu ре кmор 0е п арm а ме н mу фiн aHciB
ВiннчцькоТ MicbKoi

Р.Р, Семчук

(пiдпис)

(пiдпис)

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвище)

Н,Д. Луценко


