
Додаток
до llетодичних рекомендацiй щодо зд]йснення

оцillки ефеfrивностi бюджетt]их програм

оцlнкА ЕФЕктивностI БюджЕтноi прогрдми
за 2022 piK

110о000 KoMITET по оtзичнtй культурl l спорту вlнницькоI MlcbKoT рАди
(ктпквк мБ) (найменування головного розпорядвика)

1110000 KoM|TET по Фlзичнlй культурl l спорry вlнницькоi MlcbKoT рми

3,

(ктпквк мБ)

1115011

(наr:iменуsання вiдловiдального виконавця)

Ns
з/п показни ки

зм ti викона llo
загальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спецlаJ] ьн и
й фонд

Разом
загальний

фонл
с пецlаJl ьн ии

фонд
Разо м

1 видатки {ваданi кредити) 7 555,1 зз 7 555.1зз 7 655,1 02 7 555,1 02 _0,031 _0,031

вт,ч

1,1,

П р о в е0 е н нп на вч ал ь но- m ре ну в ал bЦu х
зборjв i змаеань з олiмпiйськцх вчdiв
спорпч 7 555,1зз 7 555,1зз 7 555,102 7 555,102 .0,031 -0,031

1,1,1,

Проведевня навчально - тренувальних збор]в з
олiмпiйських вид в спорту з пiдготовки до
оегiональних змагань 785,496 785,496 7в5,496 785,496

Проведення навчально-тренувальних зборiв i

з олiмпiйських видiв спортY з
112 змагань 4 4 1

коштlв

i проведення рег ональних 3магань
,],з. олlмпlиських 7в1 481 4в1 7в1 481 ,7в1

1.1 .4.

Представлення спортивнйх досягнень
с]орlсvеrами збlрни( ьомаhд област rа

всеукраiвських змаганнях з олiмпiйських вид в

с]ор', вlд Вrныц".оr vlсDrоi 1ерлIорiалыlо'
громадй 1 в33,392 1 взз,з92 1 взз,392 1 8з3,з92

4, Мета бюджетноТ програми: 3абезпечення розвитку олiмлiйських видiв спорту

5, Оцiнка ефекrивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюOжаmно| проерамч за напрямамч вчкорuсmання бюdжеmнuх коumiв":

5,2 "Вuконання бюdжеmноТ проерамч за dжереламч наdхоOжень спецiальноео фонdу":

N9

з/л показники План з урахуванням змiн вико}|ано ЕJiдхиJ]еtlня

1 Залишок на початок року х х
вт,ч,

1.1 власних надходжень х х
1.2. lнших надходжень х х

2 надходження
вт.ч.

2.1. власнl надходження
2.2, надходження позик
2.3, повернення кредитlв
2.4. iншi надходження

3 залишок на кiнець року
вт,ч,

3,1 власних надходжень
iнших надходжень

No

з/п показники

Затверджено паспортом бюджетноi
програм и

ви KoHat|o Вiдхилення

загальнии
фонд

спецiальний
фонд

Разом
загальний

фо}lд
спецiальни

й фонд
Разом

загальний
tЬонд

слецiальн ий
фонд Разом

провеdення навчально - пренувальнчх збор з змаеань
затрат

1

К лькiсть навчально - тренувальЕих збор в з
ол мп йських видiв спорту з пiдготовки до
рег ональних змагань, од 24 24 24 24

Розбiжностi м]ж затвердженими та досягнутими результативними показниками в дсутн]
продчктч

fiпквк мБ)

5,3 "Вuконання резульmаmчвнuх показнuнiв бюdжеmноi'проерамч за напрямамч вчкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

i

0810 Г|ро8едення навчальllо-трснувалl,них зборiв i змагаllь з олiмIliйських видiI} спорry
(КФКВlq (найliенування бюд)(етноi програми)

4 454 46| 4 454 4з: _0.0зт

1



1

Кiлькiсть людино - днiв навчальво -
тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв
спорту з пiдготовки до регiональних змагань,
од, 4 0з1,00 4 0з1 00 4 0з1,00 4 0з1,00

та показниками

Розб]жностi мiж затвердхеними та досягнутими результативними показаиками BiдcyTtli

ефепивностi

1

Середв] витрати на один людино-день
Еавчалььо-,ренiвальниl збор,в з ог чп,йсь{лl

видiв спорту з пiдготовки до регiональних
змагань, грв, 1 94,86 1 94,вб ,] 94 вб 1 94,86

пояснення показниками

Розбiжност мiж эатвердженими та досягнутимй результативними покаэниками вiдсутн

якосI

1

Динам ка кiлькост навчально-тренувальних
]борlв J ог Vпiйсьв/\ вйд:в с]орту з 1lдготов{и

до регiональних змагань порlвняно з минулим
роком вiдс, 52,17 52,17 52,17 52 17

Поясsення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними локазниками

та показниками

2 П р ов еdенн я нав ч ал ь но- m ре нув ал ь н u х з бо р BuoiB з пidеоповкч 0о змаеапь

затрат

1

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з
олiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до
всеукраiнських змагань, од 109 109 109 109

та
та показниками

прOдуfrY
кiлькiсть

з олiмлiЙськйх вйдiв спорту з п дготовки
1 16 16 509 00 1 16

мiж та тативними показниками

мiж

ефеfrивностi

1

Середн] витрати на один людино-день
навцальrо-тренувалD-/л збоо в J ол;v]iйсо<и)
вйдiв спорту з пiдготовки до всеукраiвських
змагань. грн, 26s 82 26s,82 269 82 269 в2

Г]оясневня щодо причив розб]жностей м]ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбiжност мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсутв

якостi
вавчальво-тренувальних

з ол]мл йських вид в спорту з лiдготовки
всеукраiнських змагань порiвняно з

1 57 57 57, 57

мiж та
мiж та показниками

3

затрат

1

Кiлькlсть регiональних 3магань з ол]мпiйських
видiв спортV, од, з8 зв зв

РозбLжностl м]ж затвердженими та досягнутими ре3ультативвими показниками в дсутнi
пOодчпч

1

Кiльк сть людйво-дн]в участi у регiональних
змаганнях з ол мп]йських видiв споOтч, од 2 9в7,00 2 987 00 2 987,00 2 9в7,00

гlояснення мiж та
Разб жност мiж за] верджевими та досягнутими ре3ультативними показниками вlдсутн

1

Середнi витрати на один людино-день участi у
рег,онагоdйх змаганнях J ол,мп,йсь{йл вйдiв

спорту, грн, 161,29 161 ,29 161 29 16,] 29

пояснення
РозбiжNостl мiж затвердженими та,досягнутими результативнйми покаэниками вдсутн

1

Динам ка к]лькостi спортсменiв, якi посiли
приJовl V,сц } впаза-/х змага*-я(, гоо,вdqно

з минчлим ооком, в дс. 41 ,79 41 79 41,79 41,79
Пояснення цодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показнйкамй

Розб]жност MiX затвердженйми та досягнутими результативними показниками вiдсутнi

2

Динамiка кiлькостi спортсмеs]в якi беруть
yLacтo У pef оrалЬнИr 3vаIаtshял, ]ор,в-qdо з

мивчлим ооком, вiдс.

Гlоясвення щодо причин розбiжностей мiж затверджеЕими та досягнутими результативнимй показниками

Розбiжностi мlж затвердженими та досягнутими результативними пока3никами в дсутнi

4
Преdсmавлення спорпчвнцх dосяенень спорпсменамч збiрнчх команd обласпli на всеукраiнськчх зма?аннях 3 олiмпiйськчх вчdiв спорmу Bi0 BiHllullbKo|Micb{oi
пер ч mо рiал bHoi еро м аd u

затрат

1

Кiльк]сть всеукраiнських змагань з ол мпiйських
видlв спорту, в яких беруть участь спортсмени
зб,рпил /оманд областi вiд В,,_/цьiоi мlсовоi
територiально'l громади,, од 44,00 44,00 44,00 44,00

та
Розб жностi мiж затвердженймй та досягнутйми результативними показниками в]дсутlll

продчtrч

1

Кiльк сть спортсменiв збiрних команд областi
якi беруть участь у всеукраiнських змаганнях з
ог ч]i;со{и/ влд s спор,у вiд В --lL]ькоi м,сь\оl
терйтор альвоi громади, з них:, осiб 414 414 414 414

Розбiжностi мiж 3атвердженими та досягнутими ре3ультативними показниками вiдсут!]
2 чоловlкiв, осiб з2

Гlояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбiжностi мiж затвеOдженими та досягнчтими резчльтативними показниками вiдсчтнi

з жiнок осlб 91 91 91 91

Пояснення щода прйчин розб жностей мiж затвердженими та досягЕутими результативними лQказниками

Розбiжност мiж 3атвердженими та досягнутими результативними показниками вlдсутl]L

ефепивностi

1

Середнi витрати на забезпеченвя участi
одного спортсмена збiрних команд областi у
все/лраiпськлi зMalardqx з ол мпiисDкйl вид в

спооту вiд BiHH/-b<ol MicbKoi терJторiальноl
громади, з них:, грн, 4 428,48 4 42в 48 4 428,48 4 42в,4в



Розбlжност мlж затвердженими та досягнутими реэультативними показниками в дсутнi

гlояснення та показниками

Розб жностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показЕиками вiдсутнi

з жiHOK, грн, 4 428,4в 4 42в 4в 4 42а,4в 4 42в,48

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затверджевими та досягнутими результативвими показниками

розбiжностi мiж та показниками

якостi

]

К]лькiсть спортсменiв регiону, якi протягом року
посlли призовi мiсця у всеукраlнських
змаrаннях з олiмпiЙських видiв спорту, з них:

осiб 379,00 з79,00 з79,00 з79,00

мiж та показвиками

розбiжност] мiж показниками

осiб

пояснення мж та

РOзб]жност мiж тэ локазниками

з жiнок, осб 59,00 59,00 59,00 59,00

поясвення та

озбжност мiжзатверджевимитадосягнутимирезультативнимипоказникамивдсутнi

4

Динамiка кiлькостi спортсмеЕ в регiону, якi

пос ли призовi мiсця у всеукраlнських
змагавнях з олiмп]йських видiв спорту,
пор вняво з минулим роком, з них, вiдс. 4з,з1 4з 31 4з,з1 4з,з1

мiж показниками

розбжност мiж показниками

5 чоловiк в вiдс. 51,78 51,7в 51,7в 51 78

мiж та показниками

мiж та показниками

6 XiHaK, вiдс 22,96 22,96 22, 22 96

та показниками

Розбiжвост| мlж 3атверджевими та досягнутими результативними показниками вlдсутн

'1 3азначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно'i проrрами.

5.4 "вuконання показнuкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамu попереOньОеО РОКУ":

N9

зlп показни ки
Полереднiй piK Звiтllий piK Вiлхипення виконання

(ч вiлсотках)
загальний

фонд
спецlальнии

фохд
Разом загальний

фо}|д
спе цlаr] ьн и

й фонл Разом
за гальн и й

d)оtlд
с пetllarl ьн и и

фон/:\
Разом

Видатки (наданi кредити) 10 730,58,| 1 0 730,581 7 555,102 7 555,102 -29,593 -29,593

Провеdення навчально -

m ренувал ьн uх зборiв з ол i м пi йс bцu х
ачdiв спорmу з пidеоmовкч 0о
peeioHMbHux змаzань 1 158,076 1 158,076 785"496 785,496 -32,172 -з2,1 7 2

1 Показники затрат

Кiлькiсть навчально - тренувальних зборiв
з олiмпiйських видiв спорту з пiдготовки

до регiональних змагань, од, 46 46 24 ,48 _4в

2 Показники продчкrу

Кiлькiсть flюдино - днiв навчально -

треdувальних зборiв з опiмпiйських видiв
спорry з пiдготовки до регiональних
змагань, од. 7 261 ,00 7 261 ,00 4 03,1 ,00 4 0з1,00 -44,48 -44,4в

Середнi витрати на один людино-день
навчально-тренувальних зборiв э
олiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до
регiональних змагань, грн, 159,49 159,49 194,вб 194,вб 22,1в 22,1в

4 Показники якостi

Динамiка кiлькостi навчально-
тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв
спорту з пiдготовки до регiональних
змагань порIвняно з минчлим роком, вiдс, 52,в7 52,в7 52,17 52,17 1,32 -|,Jz

П ровеOен ня н а в ч ал ьно- m ре ну в ал ьнч х
зборiв i змаеань з олiмпiйськчх euOiB
спорmу з ttidеоmовкч 0о
вс еу kpaiЧ с bku х з м аеан ь 5 563,972 5 563,972 4 454,433 4 454,433 -19,941 -1 9,941

] Показники затрат

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв
з олiмпiйських видiв спорту з пiдготовки
до всеукраiнських змагань, од, 190 190 109 109 -4з -43

2 Показники пOодупч

Кiлькifr ь людино-днis навчально-
тренувальних зборiв з олiмпiйських видiв
спорту з пiдготовки до всеукраТнських
змагань, од. 22 999,00 22 999,00 1 6 509,00 1 6 509,00 -2в,22

з Показники

Середнi витрати на один людино_день
навчально-тренувальних зборiв з
олiмлiйських видiв спорту з пiдготовки до
всеукра'iнських змаrань, грн. 241,92 241,92 269,82 26s,B2 11,53 11,53

2 lчоловiкiв гон, 4 А)в 4 42а д8 4 42в,4в д дrв

зrо з20,0с



якостi

зборis з олiмпiйських видis
з пiдготовки до всеукраiнських

кlлькостl навчально-

змагань 137 1з7 57 з7 57

Орzанiзацiя i провеOення

BuOiB
зма2ань з олiмпiйськчх

781 481,

регiональних змагань з

-57 -57
2

у
з 2 987 2

показники

учасri у регiональних змаганнях з
витрати на один людино-день

111 lo] 161

мiсця у вказаних змаганнях,
2в9 79 41 79

у реriональних
з

П реOс m авлен ня сп орm u в н u х
dосяенень спорmс MeHaMu збi pHux
коман0 обласmi на всеукраТнськчх

з олiмпiйськчх вцdiв
спорmу Bi0 ВiннчцькоТ MicbKoi

633 2 1 859

1

Кiлькiсть всеукраТнських змагань з
олlмпiйських видiв спорту, в яких беругь
участь спортсмени збiрних команд
областi вiд Вiнницькоj MicbKoT

147 147

спортсменiв збiрних команд
областi, якi бер}ть участь у
всеукраj'нських змаганнях з ол jмпiйських
видiв спорlу slд Вiньиц"ко'i MrcbKo'i

осiб 1 07з 1 073 414

-61

витрати на забезпечення участi
одноt0 спортсмена збiрних команд
облаfri у всеукраlнських змага}lнях з
олiмпiйських видlв споргу вlд Вiнllицько,
MicbKoi територiальноТ громади, з них:,

2 2 4 428 4
2

4 42в
якостl

з них:
всеукра'lнських змаганнях з олiмпiйських

спортсменjв регiону, якi

року посiли призовi мiсця у

-77 04 77

кiлькостi спортсменiв реriону, якi
призовi мiсця у всеукра]нських

з олiмпiйських видiв спорту,
з з з24

96

Код показ}l ики

загальний обсяг
фiнансування

проеýу
(програми), всьоrо

план на звiтllий
перiод з

урахуванtlям змiн

виконано за
звiтний перiод Вiдхилення виконано всього

Зал и шок

фiнаtlсуваllllя на
майбутнi порiоди

3 5
всього:

за х
загального

х х х

х

5.5 " Вuконання iHBecm uцi йн ux (проекmiв)

1



, Видатки бюджету розвитку
всього:

х х х

2.1 Всього за iнвестицiйними проектами

2.2
Капiтальнi видатки з угримання

бюджетних чстанов
х х х

5.6 "наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв":

Фiнансовi порушення вiдсгнi;

5.7 "Сmан фiнансовоi ачсцчплiнч":

Фiнансова дисциплiна на високому piBHi, згiдно чиннOг0 законодавства;

6. Узагальнений висновок шодо:

акmу ал ьносm i б юOжеm ноi проzрам u

!ана бюджетна програма е досить акryальною, так, як забезпечу0, створюс, удосконапюе розвиток олlмпlиських видlв спорту;

ефек m uB нос m i бю0 жеm Hoi п ро2 paMu
Програма ефекгивно сприяб напрямам дjяльностi в забезпеченнi та розвитку олiмпiйських видах спорry;

ко pu с нос m i бюOже m ноi п роzрам
Управлiння бюджетними асигнуваннями здiйснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень iз забезпеченням ефепивного, рацiонального, цiльового та

економного використання;

0ов еос m ро ков ч х насл idKi в бюOжеm Hoi п роера м u

Голавцчl бухёалmер


