
ЗАТВЕРМЕНО
Нахаз Мlнlfrерства Ф,нансiв Украltsи

26 серпня 2014 року М 8эб
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраIни

вiд 29 грудзя 2018 року N! 1209)

1 1 00000

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюёжеmу на 2022 piK

KoMITET по Фlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi мlськоI вяди

3АТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий докумеlrг

Комiтgг по фiзичнiй культурi i спорry Вiнниrькоi MicbKoT ради
(найrcryш юловкою розпорша кошiв мiсцеюю бющеry )

09,02,202| р. JФ 28-01-9-24

259837071

2,

3.

(код ПроФамно-r
иасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1110000

(найменування rоловного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

KoMITET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнни мlськоi

3абезпечення дiяльностi централiзованоi

(найменування бюджетноI програми зriдно з програмною

(код за еДРПОУ)

2598з707TБдзасдрпоГ

02536000000
(код бюджеry)

(код ПрограмноТ
frасифiкацiТ видаткiв та
кредиryванпя мiсцевого

бюджоry)

1115063
(код ПроФамноj

шасифiкачП видаткiв та
кредиryвання мiсцевоrо

бюджеry)

5063
(код Типовоi проФамноi
иасифiкацiТ видаткiв та

кредиryвання мiсцевоrо бюджеry)

081 0
(код Функ|.1iонально-l щаффiкачiТ

видаткiв та кредиryвання бюджеry) масифiкаl]iею видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

4. обсяrбюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань - 1502912rривень,утомучислiзагальноrофонду- 1502912гривеньтаспецiальногофонду-Oгривень

5. Пiдстави мя виконання бюдя<етноТ програми

l, ьорФвий Rодеrc УФыни,
2, Заюн Украiни dд 02,12 2021 М ls2В]Х "Про Дерr@ций бюджбт Уфаiни * 2О22 pia,
з, PiщHM вiнницьюt пiфi ради ви z,] 2,2021 М 706 .Про бадх€г вiнниlдФl мiсьюI TepmpiaюI rромади на 2022 piк r,
4, на€з мiнidерсгв фiююiв уФаiни ви 26,о6,2014 Nr 8зб "про дбкi пftнм gпровад2кбння проr!эмнФцiлюФ rcтоду фадання ъ виюнання Miq.a4x бюд,€riв" iз змiнами,

фзичноt кульryри i форv'зi 3мiнами,
6,набз мiнiсrерсгв фiнансjв уФаiни вiд 27,07,2011 Nl 945 "пЕю Фрдr€ння пв.мiрноЕ перфiку рвульвтивних поизникiв борfц пр..рбм для пiсrр.иt бlqдмiв за вlцлЕми, U.p мФ(уь
цiйфюф з yci\ мiщевих Фoд)@id', зi змiнами,
7, наФ MiHiфpcB фiмюiв УФаiни dд 20,09,2017 М 79З "Про ив.вreння оrладовя проlр€* @d.+iвцil видfliв та lФёдиryванм Mio]eвц бод'€riв", 3i ýмlнами,
8, проФама роФеrку фiФноI кульryри та .лорrу у Вiнницькiй мiФкiй reрmliальнiй Фомадi нв 202t_202З рф (рiщння мiфI ради вiд З0,10,2О20 tф2]аl, эi 

'''ir€ми),

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

N9 з/п Цiлi державноI полiтики
,l 3абезпечення складання i надання коцJгорисноI, звiтноТ, фiнансовоТдокументацii, фiнансування закладiв, установ, органiзацiЙ сфери фiзичноi кул8lурцlе щ9рI!

(найменування вiдповiдального виконавця)



Мета бюдrкетно'i програми
3абезпечення фiнансування закладiв фiзичноi культури i спорту, контроль за веденням бухгалтерського облiку та звtтностi установ.

8. Завдання бюдlкетноi проrрами

1 i

9. Напрями використання бюджетних коlлтiв

1О. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

Ne з/п Напрями використання бюджетних коч.lтiв 3аrальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

1
@HнякoштopИснoT,звiтнoj,фiнанcoвoTдoкyмeнтацiT'
фiнансування закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноТ культури та спорту.

1 502912 1 5о2912

Усьоrо 1 502 912 1 502 912

гривень

rривень

N9 з/п На мiсцевоi / регiональноi проtрац!ц 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма роiвитку фiзичноТ культури та спорту у Вiнницькiй мiськiй територiальнiй громадi на роки 1 502912
Усього 1 502 912 l 502 912

1 1. Результативнi показники бюджетноТ проrрами

N9 з/п показники
Одиниця
вимlDч Джерело iнформацiТ 3агальний фонд Gпецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 т

1 надання закладiв, та

затрат

Кiлькiсть централiзованих бухгалтерiй од.

Рiшення про затвердження проекгу
мережi, Lrлгатiв i контингентiв на
вiдповiднi роки по галузi "Фiзична
культура i спорт"

1 1

Кiлькiсть штатних одиниць осiб

Рiшення про затвердження проекгу
мережi, шггатiв i контингентiв на
вiдповiднi роки по галузi "Фiзична
кульryра iспорт"

4 4

п

Кiлькiсть paxyHKiB од.
Додаток 8 до Порядку вiдкриття та
закриття paxyHKiB

,18 1

Кiлькiсгь закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноi культури i спорry, якi

обслуговуе централiзована бухгалтерiя
од.

Рiшення про затвердження проекгу
мережi, liлгатiв i контингентiв на
вiдповiднi роки по галузi "Фiзична
культура i спорт"

17 17

Кiлькiсть складених од Довiдка про кiлькiсть складених звiтiв 598 598

Середнi витрати на однiеТ щrатноi ставки грн, Розрахунковий показник 375 728,00

Кiлькiсгь установ, закладiв, органiзацiй сфери фiзичноI культури i спорту, якi

обслуговус одна штатна одиниця.
од. Розрахунковий показник 4,25 4,25

Кiлькiсть звiтiв на одну штатну ставку од. Розрахунковий показник 149,50 149,50

авлання1

органiзацiй сфери фiзичнот культури та спорту.в.абеэпечення ко[Iлооисноi. звiтноТ. фiнансовоj докчментацii, фiнан



4,50| 4,50од. Розрахунковий показникКiлькiсть paXyHKiB на одну штатну сгавку
якостi

106,r5l 1вiдс. Розрахунковий показник
[инамiка кiлькостi установ, закладiв, органiзацiй сфери фiзичноТ культури i

спорry, якi обслуговуе централiзована бухгалтерiя, порiвняно з минулим

роком.

3асmупнuк еоловч комimеmу по фiзччнiй
кульmурi i спорmу

ПОГОflЖЕНО:

fl u ре кmор 0еп арmаменmу фi н aHciB
BiH н u цькоi MicbкoiipaOц

Р.Р. Семчук

(пiдпис)

(пiдпис)

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

о/ &нФ


