
Додаток 5
до рішення 44 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948

Про внесення змін до цільової соціальної Програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 11 лютого 2016 року № 49

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 47 Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт», з метою забезпечення реалізації перспективних заходів, спрямованих на 
розвиток сфери фізичної культури і спорту, здоров’я нації, враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації і висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і 
спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 49 (далі - Програма), такі 
зміни:

1.1. Розділ Програми «VI. Напрями діяльності і основні заходи Програми» 
доповнити пунктом 74:

«74. Передавати міжбюджетні трансферти з обласного бюджету іншим 
місцевим бюджетам на фінансування підготовки та участі членів збірних команд 
області до змагань державного рівня з олімпійських видів спорту, визначених 
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України або відповідних всеукраїнських громадських організацій фізкультурно- 
спортивної спрямованості.

Облдержадміністрація і обласна Рада, 
Управління фізичної культури та спорту. 
Департамент фінансів облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, міські, селищні та сільські 
ради (за узгодженням) 2020 рік»

Начальник управління фізичної культури
і спорту облдержадміністрації Чернявський С В.



1.2. Розділ Програми «Ресурсне забезпечення Цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016 -  2020 роки» 
викласти у новій редакції (додаток 5.1).

1.3. Розділ Програми «Основні витратні заходи Цільової соціальної 
програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016 - 
2020 роки» доповнити пунктом «Передача міжбюджетних трансфертів з 
обласного бюджету інпшм місцевим бюджетам на фінансування підготовки та 
Знасті членів збірних команд області до змагань державного рівня з олімпійських 
видів спорту, визначених Єдиним» (додаток 5.2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадпщни (Станіславенко Л.А.), з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Начальник управління фізичної культури
і спорту облдержадміністрації Чернявський С В.



Додаток 5.1 до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 року № 948 
«Про затвердження,внесення змін та 

хід виконання обласних програм»

Додаток «Ресурсне забезпечення» Цільової соціальної програми 
розвитку фізичної і^^льтури і спорту у Вінницькій області 

на 2016 -  2020 роки (нова редакція)

Тис гри.

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

І етап
(2016 р.)

II етап 
(2017 р.)

III етап
(2018 р.)

IV етап 
(2019 р.)

V етап
(2020 р.)

Всього 
витрат на 
виконання 
Програми

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

152062,0 155282,0 169164,0 185103,0 208964,0 870575,0

державний
бюджет

1000,0 - - - - 1000,0

Обласний
бюджет

66512,0 70936,0 77215,0 85534,0 96649,0 396846,0

Інші місцеві 
бюджети

68449,0 74590,0 81346,0 88219,0 100051,0 412655,0

кошти не 
бюджетних 

джерел

17101,0 9756,0 10603,0 11350,0 12264,0 61074,0

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Начальник управління фізичної культури
і спорту облдержадміністрації Чернявський С.В,



Додаток 5.2 до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 року № 948 
«Про затвердження,внесення змін та 

хід виконання обласних програм»

Зміни до додатка «Основні витратні заходи Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту у Вінницькій області на 2016 - 2020 роки»

Перелік заходів програми Відповідальний
виконавець

сй
X

І

Загальний обсяг витрат 
(млн гри.)______

Ои
Олит

в тому числі

11
|1§ і

2020 рік (млн гри.)

§
иРиЮ

в тому числі

о
Розділ V. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту
Передача міжбюджетних 
трансфертів з обласного бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 
фінансування підготовки та 
участі членів збірних команд 
області до змагань державного 
рівня з олімпійських видів 
спорту, визначених Єдиним 
календарним планом 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України або 
відповідних всеукраїнських 
громадських організацій 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості_________________

Облдержадміністрація і 
обласна Рада, управління 
фізичної культури та 
спорту Департамент 
фінансів
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, міські, 
селищні та сільські ради

2020
рік

7,0 3,0 4,0 7,0 3,0 4,0

Всього по розділу V 
Всього по програмі 

Заступник голови обласної Ради

Начальник управління фізичної культури 
і спорту облдержадміністрації

77,747
870,575

54,758
396,846

15,989
412,655

7,000
61,074

24,340 16,035
208,964 96,649

6,805
100,051

1,500
12,264

М.КРЕМЕНЮК

Чернявський С.В.


