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пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

KoMITET по Фlзичнlй кульryрl lспорry MlcbKoT
головного розпорядника бюджету)

KoMITET по оlзичнtй кульryрl lспорry вlнни MlcbKo'l
вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накаэ МiнiФерФва фiнаiсaв УкраIни

(у редакцii наказу M]Hicтepcвa ф]нанс в

вiд 29 грудня 2018 року Na 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчIй документ

Комiтgг по фiзlтчнiй кульryрi i спорry Вiтпдтrъкоi MicbKoT рали

(найменtваш толовноrc розпорцша KoшiB мiсцевоm бющсry )

гВ.оs.2022 р. Nэ 28101 /9lба

25983707
(код за еДРПОУ)

25983707
(код за еДРПОУ)

1,100000
(код ПрограмноТ

класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

1 1 
,l0000

-lкодТБфа"ноi
класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

t115041
(код Програмноi

иасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

5041
(код Типовоi програмноi

шасифiкацii видfrкiв та
кредитування мiсчевоrо бюджету)

081 0
(код Функцiональноi шасифiкацii

видаткiв та кредитування бюджету)

в

2.

3.

Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
спорчд

(найменування бюджетноl проrрами згiдно з Типовою проrрамною

шасифiкаЦою видаткiв та кредиryвання мiсчевого бюджеry)

02536000000
(код бюджеry)

4. обсяr бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 237 004,60 гривень, у тому числi загального фонду - 3 237 004,60 гривень та спецiального фонду - 0 гривень

5. Пiдстави мя виконання бюджетноi проrрами

1, ЬоджФний Фдеrc УкраIни,
2. ЗаФн УкраIни Ыд 02,12,202l М 1B2&lx "про Дррмвний бlодм УкраiЬи на 2022 pii',
i, pir"*" Ьь*цiЬ ui*,ol рэди вh 24,12.io2i Й 7об ,про бод; вiнницьlФi MicbKoI територiаьюi фохвди ю 2о22 pi(', li змiюми вiд ] 8,07.2022 Nr 't З9З, BiA 26 03 2022 М 11ЗЭ,

,l, наиз мiнiйёрбва фнаюi; украliни вiд 26,о8,2о14 м взЬ "про двякi питавня Фпгюв4сЕння прФрамнФФлюёоФ мегоду смаданю ъ мюмння Mic,reФ аодrетjв' iз змiнами,

фiзичюI культури i спорv' зi змiнами,
о. наm мiнiйЬ diяiныв украiни вiд 27,о7,2о1 1 Na 945 'про Фев,Фння примiрю пвр€лiку рёаульtrиыих по@!никiв бюдrФнш програм для мiоsвп Фодreтiв Ф видflами, urо мФýть

здiйФюФиФ з Ях мiоrрвих бюдмiы', 9 змiюми.
i:на@з MiвiddйBa фiнэюiв украIни в]д 2о,о9,2о17 м 79з 'про аатфрд)вню смэдових проФам ифифiвцii видfliв та кродиtуванм Micr]oвп бtодхеПв", зi змiнами.

В, ПроФама роа;итку бiзwноi ку;ьтури та форry у Вiнвиtькiй мiськiЙ reриrорiФьнiЙ фоffадi ва2О21-2О2З роки ФiФння мiФюi ради BiA з0,10,2020 М2464, зi iмми),

26 серпня 2014 рокY Na 8Зб



Ns з/п jx
cтaHiвта1

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

мыа бюметноl проrрам,
збёрехеннятапiдтримивнФжномУтфiчномуФввiiФУ@оiмерФ{iспоршвнйспорудъфорпвнихспорудгромадфхорrавigцiЙфis{УлЬтУрФФФrfвноiфрямованобi'9бёзпфнняхефепивноФ
виюриdанм мя про*дення фоltrивних Фодlв

8. 3авдання бюдкетноi програми

гривень

10. ПерелiК мiсцевих / реriональних програм, lцо виконуються у складi бюдrкетноi програми
гривень

ння
Ne з/п

ьноТ власностi та забезпечення Тх
cTaHi

1

УсьогоСпецiальний фонд3агальний фонд
Напрями використання бюджетних KourTiB

Ns з/п
4

3 237 004,60
3 237

власносгi
заходiв

комунальноIспорудспортивнихмережiналежному
спортивнихпроведеннядляjх функцiонуваннята забезпечення

3 237
3

Nq

на 3237та у 3 237

1'l. Резул ьтативнi показники бюджетноi проrрами

УсьогоСпецiальний фонд3агальний фондflжерело iнформачiТниця
7Ns з/п показники

вних заходiвспортиння мя проведенняlxня функцiонувазабезпечен ефекrивноготавласностlформикомунальноlспорудспортивнихcтaHl мережiналежному iснуючоiУтримання1

1,1

1заrладiв i

Кiлькiсть спортивних споруд власностi

з2з7з 237 004,6024,12,2О21 N9706 "Про бюджет

ВiнницькоТ MicbкoT територiальноТ
на2022 pi(', зi змiнами

MicbKoi ради вiдРiшення Вiнницькоj

грн.
Обсяг фiнансовоI пiдтримки з бюджеry

1282,зlHBeHTapHa справа, договори оренди,

надання послугкв. м.для тренувального процесу,

в

площа примiщень, якi використовуються

212Календарний план, договори
,акти виконаниход.

Кiлькiсть спортивних заходiв J
3 500,0Розшlад занять, акти виконаних робiтод.

годин тренувального процесу

509,
Розрахунокгрн.процесутренувальногооднiсТ годиниBapTicTbСередня

9. Напрями використання бюдкетних коrчтiв

в
ефекгивного,1

усьоrо
54

1



якостl
100,00вiдс, Розрахунок|Динамiка кiлькостi спортивних заходiв порiвняно з минулим роком
1 00,00 100,00вiдс, Розрахунок

Голова комimеmу по фiзuчнiй кульmурi i
спорmу

ПОГОДЖЕНО

фiнансiв

С.С. Краевськчй

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Н.Д. Луценко

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

4


