
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фlнансiв Украrни
26 серпня 2014 року Ný 836
(у рqакцii наказу MiH стерства фiнансiв Украiви
в]д 29 грудня 20]8 po(v N9 1209)

,l100000

пАспорт
бюOжеmноI проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

KoMITET по оtзичнtй культурl l спорry вlнницькоi Mlcbкoi рАди

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ l розпорядчий документ
KoMiTeI по фiзичнй культур оi мiськоI ради

(найуец,,вання головного ро]порцника кошпв мiсUсюго бюдеry )

,07,2022 .],lb 28/0

259837071,

2.

з.

(код ['lpo.paMHoi
шасифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевоrо

бюджету)

1110000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

KoMITET по Фlзичнlй кульryр| ! спорry вlнницькоi Mlcbкo'l рми

(код за еДРПОЦ

25983707
(код Програмноi

0асифiкачi] видаткiв та
кредиryвання мiсчевого

бюджеry)

1117з25 7з25

(найменування вiдповИального виконавця)

044з
(код Функt{iональноi иасифiкацii

Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноТ
кульryри iспорry

(найменування бюджетноi програми зriдно з Типовою програмною
еасифiкачiсю видаткiв та кредиryвання мiсцевоaо бюджету)

(код за еДРПОИ

02536000000
(код [lрограмноi

шасифiкаr{ii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Типовоi програмноi
шасифiкацil видаткiв та

кредитування мiсчевого бюджеry)
видаткiв та кредиryвання

бюджеry)

(код бюджеry)

4" Обсяг бюджетних призначень/6юджетних асигнувань - 974 640 гривень, у тому числi загальноrо фонду - 0 гривень та спецiального фонду _ 974 640 гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ проrрами

1, бюдяний кодеrc Укоа]!и,
2. Заюн Уkраiiни в]д 02,12. 2021 року N' 1923-1x "Про Д.р€вний бодж У{раiни на 2022 pit',
З, Рiшення Вiнниlьюi flЬюI ради вiд 24,12,2021р, N! 706 "Про бюдв ВiнвицькоI мiсьюТ терmрiФьноI rрФади ю 2022 pit', зi змiнами,
,l- наФ мiнiфрф фiФнсiв Украiни ви 26,0a,201.t р, м азб "про деякi пфння Фпров9дюнм проrрвмю-цйюфф методу фадання ъ виюнання мiсцевих бюдrgiв" iз змiнами,

а у.]х мЬ€вW бадreпв', о змiнами
6, Наиз МiнiФерdй фнансiв УФапи вй 20,09,2017р, М 79Э "Про зФрдвю смадових проФам @сифiицii видапiв Е rрёдиryФння мiсlýвих боджiв", зi iмiюми
7, про?аФ ёФюмiчзоФ i фцiФьюФ роз€иrry вiнни[|Ёюi мiФd териrcрiФьноl rром9ди ю 2022 pi{ Фiшёння UЬФi рэди вiд 24.12,2021р, м705)

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких епрямована реалiзацiя бюджетноI проrрами

N9 з/п l_|iлi державноТ полiти ки

1 3абезпечення розвитку об'екгiв галузi "Фiзична кульryра i спорт"

7. Мета бюджетноi програми
3абезпечення реконструкцiI об'екгiв



Завдання бюдкетноi проrрами

N9 з/п 3авдання
1 забезпечення реконструкцi] об'екгiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

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

1 2 з 4 5

1 Забезпечення реконструкцii об'екгiв 974 640 974 640
Усього 974 640 974 640

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, цlо виконуються у складi бюджетноi програми гривень
N9 з/п Найменування мiсчевоi/ регiональноi програми 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма економiчного i соцiального розвитку ВiнницькоТ MicbKoi територiальноТ громади на 2О22 рiк 974 64о 974 640
Усього 974 640 974 640

1 1. Результативнi показники бюдi(етноТ програми

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

1 2 3 4 5 6 7

1 3абезпечення реконструкцif об'скгiв

1 затрат

Обсяг видаткiв на реконструкцiю об'екгiв грн.
Рiшення Вiнницькоi MicbKoj ради вiд 24,12.2021
N9706 "Про бюджет Вiнницькоj MicbKoT

територiапьноi громади на 2022 piк", зi змiнами
974 640 974 640

Обсяг реконструкцii об'екгiв кв, м. П роекгно-коlшгорисна документацiя 222,3о 222,3о

2 продукrу

Кiлькiсть об'екгiв, якi плануоться реконструювати од
Рiшення Вiнницькоi MicbкoT ради вИ 24.12,2О21
N9706 "Про бюджет ВiнницькоТ MicbкoT

територiальноj громади на 2022 piK"
2 2

J ефекrивностi

Середнi витрати на реконструкцiю одного об'екга грн. Розрахунок 487 320 4в7 32о
Середнi витрати на,1 кв.м. реконструкцiТ об'екга. грн. Розрахунок 4 384 4 384

4

1

PiBeHb готовностi об'екriв реконсrрукцiТ на початок року вiдс. Розрахунок 57,1 57,1

PiBeHb готовностi об'екгiв реконgгрукцij на кiнець року вiдс. Розрахунок 69,1 69,1

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i
спорmу

(пiдпис)

- начальнчк
фiнансiв

С,С. Краевськчй

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

А,М. Лесь

о 7.aozzf
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

I

якостi
пa )озоахчнок 100,с


