
Додаток
до Методичних рекомендацiЙ щодо здiйснення
оцiнки ефективноотi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноТ прогрАми
за 2021 piK

l, 1100000 KoM|TET по кульryрt l спорry вlнницькоi рми
(найменування головного розпорядника)

KoMITET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry BlHницькоi Mlcbкoi рми
(кгпквк мБ)

2. 1110000
(кгпквк мБ)

3. 1 1 15012

(найменування вiдповiдального виконавця)

081 0 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з неолiмпiйських видiв спорry

м
з/п показники

План з урахуванням змiн виконано
загальний

фонл
спец|альний

фонд
Разом загал ьни и

фонд
Gпецiальний

фонл Разом
загальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

,l видатки (наданa кредити) 6 604,578 6 604,578 6 604,568 6 604,568 -0,0 .0,010

вт, ч.

1.1.

П ров еOен ня нав чы ьнФm рё нувыьн uх
зборiв i зма2ань з неолiмлiйськuх Budia
спорmч 6 604,578 6 601,578 6 604,568 6 604,568 -0,010 -0,010

1.1,1

Проведення навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiЙських видiв спорry з пiдготовки до
регiональних змагань 997,571 997,571 997,571 997,571

1-1,2.

Проведення навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiЙських видiв спорry з пiдготовки до
всечкраiнських змагань з 173,471 з 17з,471 3 173,461 з 173,461 -0,0]0 _0,010

1,1,3_

Органiзацiя i проведення регiональних
змаrань з неолiмпiйських видiв спорry 598,200 598,200 598,200 598,200

1-1-4-

Представлення спортивних досягнень
спортсменами збiрних команд облаfri на
всеукраlнських змаганнях з неолiмпiйських
видiв спорry 1 835,336 1 835,3зб 1 835.336 ,1 835,336

fiпквк мБ) (кфкв0 (найменування бюджетноТ проrрами)

4. Мета бюджетноiпрограми: Забезпечення розвитку неолiмпiйських видiв спорry

5. Оцiнка ефекrивностi бюдкетноТ програми за критерiями:

5.1 "вuконання бюожеmноiпроzрамч за напрямамч вuкорчсmання бюажеmнuх кошmiв":

5.2 "Вuконання бюdжеmно| про2рамч за dжереламч наdхбФкень спецiальноео фонOу":

м
з/п гlоказники План з урахуванням змiн виконано Вiдхилення

1 Залишок на початок року х х
вт.ч.

1,1 власних надходжень х х
1,2, iнших надходжень х х

2 надходження
вт.ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позик

повернення кредитiв
2.4. iншi надходження

3 Залишок на кiнець року
вт.ч,

3.,1 власних надходжень
э.2, iнших надходжень

5,3 "Вuконання резульmаmuвнuх показнuкiв бюOжеmноТ про2рамч за напрямамч вuкорuсmання бЮdЖеmНuХ КОШmiВ":

м
з/п показники

Затверджено паспортом бюдr(етноi
програми

Виконано Вiдхилення

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом
загальний

фонл
спецiальний

фонд Разом
загальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

1 з dо зма2ань

затрат
Кiлькifrь НТЗ з неолiмпiйських видiв спорry з

пiдготовки до регiональних змагань, од. 46 46 46 46

продYrry
КiлькiФь людино-днiв НТЗ з неолiмпiйських
видiв спорry з пhrотовки до реriональних
змагань, од, 7 597 7 597 7 5g7

Середнi витрати на один людино-день НТЗ з
неолiмпiйських sидiв спорry з пiдготовки до
регiональних змагань, грн, 131,3,1 131,31 13,1,3,1 131,31

якостl
Динамiка кiлькостi НТ3 з неолiмпiйських видiв
спорry з пiдrотовки до регiональних змагань
порiвняно з минчлим роком. %, вiдс, 66,67 66,67 66,67 66,67



Середнi витрати на один людино-день НТЗ з

неолiмпiЙських видiв спорry з пИготовки до
регiональних змагань, грн, 131 ,3,1 131,31 1зl,з1 1з1,31

поясвення щодо поичин розбiжвоfrей мiж затвердженими та досягнуrими результативними показниками

розбiхноfri мiж та показниками

якост
Динамiка кiлькостi НТ3 з неолiмпaйських видiв
спорry з пiдrотовки до регiональних змагань
порiвняно з минулим роком, О/о, вiдс, 66,67 66,67 66,67 66,67

пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

показниками
з з пiozоmовхч оо зма?ань

эатрат
Кiлькifi ь навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки до
всеyкрапських змагань, од, 149 149 149 149

мlж та показниками

мlж та показниками

3

видiв спорry з пiдготовки до всеукраТнських
17 901 17 90117 901

Пояснення lлодо причин розбiжноfrей мiж затвердженими та досягнлими результативними показникаш

розбiжностi та показниками

ефепивносгi
витрап на один людино-день з

неолiмпiЙських видiв спорry з пiдrотовки до
177177 177 177

Mlx та показниками

Розбiжноmi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсутнi

якостl
Динамiка кiлькоfri НТ3 з неолiмпiйських видiв
спорry з пiдготовки до всеукраiнських
змагань порiвняно з минулим роком. вiдс, 119,20 119,20 1 19,20 119,20

пояснення та показниками

та показниками

3 l вчdiв

затDат
Кiлькiсть регiональних змагань з
неолiмпiйських видiв спорry, од, 61 61 61 61

lояснення цодо пDичин 9озбiжноfrей мiж затвердхеними та досягнлими результативними показниками

Розбiжноmi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсrгнi

пDодчfiч
Кiлькim людино-днiв учаgri у регiональних
змаганнях з неолiмпiйських видiв спорry, од, 7 000 7 000 7 000 7 000

]ояснення шодо пDичин Dозбiжноfrей мiж затвердженими та досягнугими результативними показниками

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнуIими результативними показниками вiдсrгнi

Середнi витрати на один людино-день участi у
регiональних змаганнях з неолiмпiЙських видiв
спорry, грн, 85,46 85,46 85,46 85,46

пояснення U]одо поичин розбiжноfrей мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками
показниками

якостl
Динамiка кiлькоfri спортсменiв, якi беруrь
учаfrь у регiональних змаrаннях, порiвняно з
минчлим роком, вiдс, 1 00,00 100,00 109,04 109,04 9,04 9.04

пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнуtими результативними показниками

розбiжноfri мiж затвердженими та досягнуrими результативними виникли у зв'язку зi збiльшенням кiлькобi спортсменiв, змаганнях

у тому числi динамiка кiлькостi спортсменiв,
якi посiли призовi мiсця у вказаних змаганнях,
порiвняно з минулим роком, вiдс. ,100,00 100,00 109,00 109,00 9,00 9,00

пояснення шодо поичин Dозбiжноfrей мiж затвердженими та досяrнуrими результативними показниками

розбiжноfri Mix зfrвердженими та досяrнугими результативними виниши у зв'язку зi збiльшенням кiлькоfii спортсменiв, якi протягом року посaли призовi мiсця у регiональних змаганнях

4 преОсmавлёнffi спорmчвнuх 0осяенень спорmсменамч збiрнuх команd обласmi на всеухраiнськuх змаzаннях з неолiмпiйськuх вчОis спорmу
затрат

КiлькiФь всеукраIнських змагань з
неолiмпiйських видiв спорry, в яких беруrь
учаfrь спортсмени збiрних команд облаfri.
од. 53

ояснення шодо поичин Dозбiжностей Mix затвеодженими та досягнrгими резчльтативними показниками

розбiжноgi мiж та
продукry

Кiлькim спортсменiв збiрних команд облаfri ,

якi беругь учаfrь у вфукраIнських змаганнях з
неолiмпiйських видiв спорry, з них:, осiб 550 550 550 550

чоловiкiв, осiб 366 366 з66 366

жiнок. осiб 184 184 184 184

ояснення u]одо причин розбiжноfrей мiж затвердженими та досягнуtими результатианими показниками

мiж та показниками

Середнi витрати на заббзпечення учаfri
одного спортсмена збiрних команд облаfri у
всеукраIнських змаганнях з неолiмпiЙських
видiв спорry , з них, грн- з зз6,97 с cJo,y/ з з36,97 3 336,97

чоловiкiв, грн, 3 з36,97 3 336,97 з з36,97 3 з36,97

жiнок, грн. 3 336,97 3 336,9 3 336,97

пояснення щодо причин Dозбiжностей Miж затвердженими та досягнугими результативними показниками

мlж та показвиками

якостl
Кiлькiсть спортсменiв реriону, якi протягом

року посiли призовi мiс1_1я у всеукраiнсьхих
змаганнях э неолiмпiйських видiв спорry, з
них:. осiб 200 200 259 259 59 59

17 901



|чоловiкiв, осiб 100 100 157 157 57 57

осiб 1о2 1о2
показниками

PoзбiжнocтiмiжзатвepджeHиМитадoсягHyrимиpeзyлЬтативнимивини

|Динамiка 
кiлькостi cnopTcMeHiB регiону, якi

|посlли призовl мlсL{я у всеукраlнських

|змаганнях з неолlмпlиських видlв спорry,

|порiвняно з минулим роком, з них:, вiдс, 125,00 125,00 16,1,88 161,88 36,88 з6,88

|чоловiкiв, 121,95 191,46 191,46 69,51 69,51

|жiнок, вiдс, 128,21 128,21 130,77 13о,77 2,56 2,56

та

Розбiжноfri мiж затвердженими та досятнуIими результативними виникли у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi спортсменiв, посiли у вФчкраIнських змаганнях

l g"ar,"""оrо"" yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноТ програми,

5.4 "Вuконання показнuкiв бюdжеmноi про2рамч порiвняно iз показнuкамu попереOньоео року":

м
з/п показники

Попереднiй piK Звiтний piK
Вiдхилення виконання

(ч вiдсотках)
загальн и й

фонд
спецiальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом
заrальний

фонд
спецiальний

фонд Разом

Видатки (наданi кредити) 5 749,549 5 749,549 6 604.568 6 604,568 14,871 14,871

1

П ровеOен ня н ав чал ьн о- п рену в ал ьн u х
зборiв з неолiмпiйськчх вчdiв спорmу
з пiOеоmовкч dо peeioHыbчux змаеань , 336,665 , 336,665 997,571 997,571 -25,369

,1 Показники затрат
Кiлькiсть НТ3 з неолiмпiйських видiв
спорry з пИготовки до реriональних оу Аа 46 46 -33,33 _33,33

2 показники продyfiч
Клькiсть людино-днiв НТ3 з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки

до регiональних змагань, од. 12 7о9 12 709 7 597 7 597 -4о,22 -4о.22

3 Показники
Середнi витрати на один людино-день
НТЗ з неолiмпiйських sидiв спорry з
пiдготовки до регiональних змагань, rрн. 1 05,17 1 05,1 7 131.31 131,31 24,85

4 показники якостi
Динамiка кiлькосгi НТЗ з неолiмпiйських
видiв спорry з пiдготовки до регiональних
змагань порiвняно з минулим роком, О/о,

вiдс, 1 00,00 100,00 66,67 66,67 _33,33 -33,33

2

П ровеdення навчал ьно-m рёнувал bHux
зборiв з неолiмпiйськuх вчdiв спорmу
з пid^оIповкч Оо BceyKpaiilcbKux
змаеань 2 755,854 2 755,854 3 173,461 3 173,461 15,153 15,153

навчально-тренувальних
неолiмпiйських видiв спорry з пiдrотовки

1 125 1

КПiкiоть людино-днiв НТ3 з
неолiмпiйських видiв спорry з пiдготовки
до всечкраiнських змагань, од. 14 701 14 7о1 17 901 17 901 21,77 21,77

Середнi витрати на один людино-день
НТ3 з неолiмпiйських видiв спорry з
пiдготовки до всеYкраiнських змагань, грн 187,46 187,46 177,28 177,28 _5.43 -5,4з

4 показники якостi
Динамiка кiлькостi НТЗ з неолiмпiйських
видiв спорry з пiдготовки до
всечкраiнських змагань порiвняно з 90,58 90,58 119,20 1 19,20 3,1.60 31,60

3

Ореанiзацiя i провеаення рееiональнuх
змаеань з неолiмпiйськuх вчdiв
спорmу 31,019 31,019 598,200 598,20о 1 828,495 1 828,495

1 Показники затрат
Кiлькiсть регiональних змагань з
неолiмпiйських видiв споOтч. од, 2о 20 61 61 205,00 205,00

2 показники продупy
Кiпькiсть людино-днiв участi у
регiочальних змаrаннях з неолiмпiйських
видiв споотv. од, 400 400 7 000 7 000 1 650,00 1 650,00

Середнi витрати на один людино-день

участi у регiональних змаганнях з
неолiмпiйських видiв спорry, грн. 77,55 77,55 85,46 85,46 10,20 ,l0,20

якостl4
Динамiка кiлькостi спортсменiв, якi беррь
учаfrь у регiональних змаганнях,
порiвняно з минYлим роком, вiдс, 100.00 ,100,00 109,04 109.04 9,04 9,04

у тому числi динамiка кiлькосгi
слортсменiв, якi посiли призовi мiсця у
вказаних змаганнях, порiвняно э минулим
ооком. вiдс. 1 25,00 125,00 109.00 109,00 -1 2,80 -1 2.80

1о0 l

-25.з69

24 аЕ

l9 20149 19.2с



1

П pedc m авле н ня с по р m чв н чх
dося2нень спорmсменамч збiрнчх
хоманd обласmi на всеукраТнськuх
змаеаннях з неалiмпiйськuх BuOiB
споDmч 1 626,011 1 626,011 1 835,33в 1 835,336 12,874 12,874

Кiлькiсгь всеукраiнських змагань з
неолiмпiйських видiв спорry, в яких беруrь

участь спортсмёни эбiрних команд
69 19 19

спортсменiв збiрних команд

, якi беругь участь у
змаганнях з неолiмпiйських

17 17з осiб 528 528

чоловiкiв, осiб 366 366

184

показники

Середнi виграти на забезлёчення учасгi
одного спортсмёна збiрних команд областi

у всеукраIнськш змаганнях з
неолiмпiйських видiв спорry з ких:, грн. 3 079.57 3 079,57 3 зз6,97 3 336,97 8,36

чоловiкiв, грн. 3 336,97 3 336,97
3

року посiли призовi мiсця у всеукраТнських
змаганнях з неолiмпiйських видiв спорry, з

62160 259

чсiловiкiв, осiб 157 157

жiнок, осiб 102 1о2

посiли призовi мiсця у всеукраiнських
змаганнях з неолiмпiйських видiв спорry,

з них: 100,00 100,00 ,161,88 161 ,88 61,88 61,88

чоловiкiв, вiдс. 191,46 191 ,46

жiнок, вiдс.
,l30,т7 13о,77

5. 5 " В u кона ння iHBecm u цi й н ux (п роекm iB) п роера м" :

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнчх захоdiв":

Фiнансових порушень не виявлено;

5,7 "Сmан фiнансовоi ачсцuплiнч":

Фiнансова дисциплiна на високому piBHi згiдно чинного законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

а к m у ал ьнос m i б ю0 же m н оi п рое р ам u

дана бюджетна програма о акryальною, так як розвивае спортсменiв в неолiмпiйських видах спорry;

ефе к m u в нос m i б юd жеm н оi п роz ра м u
Програма б ефекгивною;

корчсносmi бюёжеmноi проерам

0овеосm роковuх наслidкiв бюdжеm Hoi проера мч

Вimа сАлтАН
(iнiцiали/iнiцiал, прiэвице)

код показники

загальний обсяг
фiнансування

проекry
(програми),

всього

плаri на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення виконано всього
залишок

фiнансування на
майбутнi пёрiоди

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=3-7
1.,| Надходження всього: х х

;юджет розвитку за джерелами х х х

х х х

3апозичення до бюджеry х х х
lншi джерела х х х

2
Видатки бюджету розвитку

всього:
х х х

2.1 Всього за iнвестицiйними проепами

2,2
Капiтальнi видатки з уrримання

бюджетних vcTaHoB
х х х

Головнчй бр<2алmёр

жlнок oclt)

жнок. гон.

16с

Надходження iз загального фонду
бюлже-w до спеuiального фондч (бюджетv


