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ЗАТВЕРДЖЁНО
Наказ MiHicтepcтBa фjнансlв Укра tsи

26 серпня 2014 року Ns 8Зе

(у редакцii ваказу MiHi.TepcTBa ф HaHclB Укра яи

вiд 29 грудня 2018 DoKy Ne 1209)

1 1 00000

пАспорт
бюdжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докумеrrг
KoMiTeT по фiзичнiй культурi i спорту Вiнницькоi tvIicbKoT рали

(най!ся\,вання гоJовilого розпорщнffка коштiв мiсцсвого бюджсп )

ý 9 .0З.2022 р. JФ 28-01-9-

25983707
(код за еДРПОЦ

25983707
(код за еДРПОУ)

(код Проrрамноi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання MicLleBoгo

бюджету)

1 110000

KOM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl lспорry
rоловного розпорядника

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry Bl
вiдповiдального

0443
(код Функчiональноi шасифiкацiТ

видаткiв та кредитування
бюджету)

MlcbKoi

MlcbKoi

(найменування бюджетноi проrрами згiдно з Типовою проaрамною

масифiкацiсю видаткiв та кредитування мiсцевого бюджеry)

2.

3.

(код Програмноi
класифiкаL{ai видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджеry)

(код Програмноi
класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсчевоrо

бюджеry)

7з25
(код Типовоi програмноТ
масифiкацiI видаткiв та

кредитування мiсL{евого бюджету)

025360000001117325
(код бюджеry)

4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 624 40о rривень, у тому числi загального фонду - 0 гривень та спецiального фонду - 1 624 400 гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

1. Бюд-ýний юд€rc УФаiни,
2, ЗЕФв Украlни в]д О2.12 2о21 ро{у Nl 1923]x 'Про дёрювний бодх€т Украiни нэ 2022 pit',
з Рiщння вiнниФкоi мiФФl D?ц ц .Ф 21.12.2о2lр N' 7Об 'про бодвт вiнвицькоl иiсьюI reриФрiФьноI rромади нв 2022 pi/, зi Фiнами
4, навз мiн,!фрФФ фiнансiв уФэ]ни вй 26 о3,2о14 р, м ззб "про д€якi плання Фпровадreння проrрэмю_цйювФ мЕrоду фадання та виюNання мiо,]евих бодвid' iз эмiнами,

з ycix мiсlýвих бФдвiв', зi змiнами
6, наво MiнiФ.pcвa ФHgHciB уФаIни ви 2о.о9,2о17р, м 79з "про Фврдreння фадовж прйрам иаФфi@цii видs iвЕ Фёдиryвавня Micl]pш бодяiв', зi.м]нами

7, Прsрама еюномiчноф i сqrjФ*оФ рФвrrr} ВiнницьФl мiФкоI ърпорiмьноi .ромади на 2022 piK (рiФння мiФюi рэди ви 24,12,2021р. м705), зi змlнами

6. цiлi державнот полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ пРОгРаМИ

з/п пол

1 3абезпечення об'екгiв i"Фiзична

7. Мета бюджетноi програми
3абезпечення реконструкцiТ об'скгiв

1.



з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, ц{о виконуються у складi бюджетноi програми гривень
N9 з/п Найменуван ня мiсцевоi / реfiбнЭПБнбТ проrрами 3агальний фонд uпецlальнии фонд Усього

1

на
3 4 5

Усього 1,524 400 1 624.400
1'l. Результативн i показни ки бюджетно'i п роrрами

Ns з/п показники Одиниця
вимiоч flжерело iнформацiI 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

,l 2 3 4 5 6 т
1 Забезпечення реконструкцii об'екriв
1 затрат

Обсяг видаткiв ка реконструкцiю об'6кriв грн.
Рiшення Вiнницькоi MicbкoT ради вiд 24.12.2О21
N9706 "Про бюджет Вiнницькоi MicbкoT
терrгорiальноТ громади на 2022 piK", зi змiнами

1 624 4о0 1 624 400

Обсяг реконструкцii об'екгiв кв. м. П роекгно-кошторисна документацiя 222.э0
2 продукry

Кiлькiсть об'екгiв, якi плануоться реконструювати од.
Рiшення Вiнницькоi MicbкoT ради вИ 24.12.2О21
N9706 "Про бюджет ВiнницькоТ MicbкoT
територiальноТ громади на 2022 piк"

2

ефективностi
Середнi витрати на реконструкцiю одного об'екта грн. Розрахунок 812 20о 812 2оо
Середнi витрати на 1 кв.м. реконструкцiТ об'скга. грн. Розрахунок 7 зо7

4 якостi

Динамiка кiл!костi об'екгiв реконструкцiТ порiвняно з попереднiм роком, вiдс. Розрахунок ,100.0 100.0
PiBeHb готовностi об'екгiв реконструкцiТ на початок року вiдс. Розрахунок бз.7 63.7
PiBeHb готовностi об'екгiв реконструкцii на кiнець року вiдс. Розрахунок 86.2 86,2

В.о. еоловч комimеmу по фiзччнiй
кульmурi i спорmу

(iнiцiалиliнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

l.B. Грuнюк

2
1 1 624 4оа 1 624 4оа


