
Додаток
до l\4етодичних рекомендацiЙ щодо здiйснення
оцiнки ефеmивностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрдми
за 2022 рiк

1100000 KOM|TET по ФtзичнlЙ культурl l спорту вlнницькоТ MlcbKoT рми
(найменуванtя головного розпорядника)

KoM|TET по ФlзичнIЙ культурl | спорту вlнницькоТ MIcbKoT рАди

(ктпквк мБ)

2, 1 
,1 10000

(fiпквк ]\,1Б)

3, 1115012

(найменуванsя вдповiдальвого викоsавця)

08,10 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з неолiмпi йських видiв спорту
ктпквк lиБ) (кфквlq (найменування бюджет|оi лрограми)

4, Мета бюджетноI програми: Забезпечення розвитку неолiмпjйських видiв слорту

5, Оцiнка ефекгивностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюdжеmноi проерамч за напрямамч вuкорuсmання бюdжеmнuх кошmiа'':

5,2 "ВчконаннЯ бюOжеmноi проерамЧ за 0жереламЧ наdхоОжень спецiальноео фонdу'':

5,з "вuконання резульmаmuвнuх показнuкiв бюdжеmноi'проzрамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв'':

N9

з/п показники

Затверджено паспортом бюджетйоТ
програми Ви конано Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальн и й

фонд
Разом загальний

фонд
спецiальн и й

фоllд
Разом

за гальн и й

фонл
спецiальttий

фонл Разо м
1 з з пiOеоmовкu dо

спорту 3

25
пояснення та показниками

мiж та показниками

з неолlмп иських
вид в спорту з п дготовки до рег овальних

1 4 4 894 4

N9

з/п показники
План з урахуванням змiлl ви конано В iдх илеttttя

загал ьний
фонд

спецiальни й

фонд
Разом

заrальн ий
фонл

спецiал ьн и й
фоttл Разом

загал ьн и й

фонrt
спсцiальllий

фонд
[)азом

Видатки (наданi кредити) 4 975,04 4 975,045 4 974,939 4 974,939 -0,106 -0.1 06
вт,ч,
П ров е0 е н ня нав ч ал ь но- m ре ilув ал ьнцх
зборiв i зма2ань з неолiмпiйськuх вчOiв 4 975,045 4 975,045 4 974,939 4 974,939 -0,106

1 .1 .1.

Проведення навчально-тренувальЕих збор]в з
неолlмпiйських вид в спорry з п]дготовки до
рег]ональних змагапь вOз,600 803,600 80з,600 80з,600

В]дхиленsЯ обсягiв Kacq9!* 
""Дur*i" 

(пада""" *рuд"- обсяг]в, затверджених у паспортi бюджетноТ програми в]дсутне
1,1-2- Проведення навчально-тренчвальних збоOiв з 2 599,974 2 599,974 2 599 вбв 2 599,86в -0,1 06

фаfiичного використання коштiв

1.1,з,
Органiзацiя i проведення регiональних
змагань з неолiмлiйсь{их видiв спорry 779,226 779,226 779 226

1,1.4,

Предfr авлення спортивних досягнень
с-ортсменаvи зб,рrил команд областi la
всеукра;tsськиl зvаI аrtsях з леолiмг,;сы/х
видrв спорту вiд Вiнничькоi MicbKol
територ альноl громади 792,245 792,245 792 245 792,245

N9

зlп показники План з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

1 3алишок на початок року х х
вт.ч,

1.1 власних надходжень х х
1,2. lнших надходжеt]ь х

2 Налходження
ат,ч,

2.1 власнl надходження
2.2, надходження позик
2з ловернення кредитiв
2.4, iHmi надходження

з 3алишок на кiнець року
вт. ч.

3,1 власних надходжень
нших надходжень

-0.10в

мж



розбiжностi мiж показниками

1

Середнi витрати на один людино-девь НТЗ з
неолiмп]Йських видiв спорту з пiдготовки до
регональних змагань грн 1 64,20 164,20 164,2о 1 64,20

Гlояснення цодо причин розб]жностей м ж затвердженими та досягнутими резулыативними показниками
Розбiжност м ж затвердженими та досягнгими результативними поIазниками вLдсtт}]l

я KocTl

1

ДиЕамiка кiлькостi НТЗ з неолiмпiйських видiв
спорту з пiдготовки до регiональних змагань
пор]вняно з минулим роком, %, в]дс 54,з5 54,35 54 з5 54,35

Поясsення цодо причин розбiжностей мiж затвердхеними та досягнлими результативними показниками
Розбiжност мiж затвердженими та досягнrrими результативними показниками вLдсутнi

2 з змаеань
затрат

1

Кiльк сть навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорту з п дготовки до
всеукра-lнських змагань, од 80 80 в0 80

та показниками
Розбiжностi м ж затвердженими та досягнутими результативними показниками в дсут|
продуflу

1

Кiлькiсть людино днiв НТЗ з неолiмпiйських
вил в с-орry J пiдIоIовхи до всеуrра,нсь{ил
змагавь, од. 10 101

,10101 10 101 10 101

Псqсtsенвя щодо причин розб]жностей мiж затверджевими та досягнлими результативними показниками

1

Середнi витрати на один людино-день НТЗ з
неол мпiйських видiв спорту з пiдготовки до
всеукра вських змагань грн 257 4о 257,4о 257,40 257,4о

Поясневня щодо причин розб жностей мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками
пOказниками

1

Динамiка кiлькостi НТЗ з неолiмп йських видiв
спOрту з пiдготовки до всеукраlнських
3Ma-atsb пopiвlglc з м/tsулиv ро{оv вlдс, 53,69 5з,69 5з,69 53,69

мж та показвиками
мж та

l змаеань з неолiмпiйськчх вцdiв
затрат

1

Кiльк сть регiональних змагань з
неолiмпiйських видiв спорry, од зз зз зз

Гlояснення цодо причин розб]жностей м ж затвердженими та досягнутими результативвими показниками
Розбiжност| м]ж затвердженими та досягнутими результативвими показниками вiлсутнl
пролуfiу

1

Кiлькiсть людино-днiв участi у рег ональпих
змаганffях з неолiмлiйських видiв спорту, од, 4 117 4 11т 4 117 4 117

Пояснення щодо причив розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
rозб]жвостl мLж заfвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсутнl
ефеtrивностi

витрати на один людино-день у
змаганнях з неолjмпiйських видiв

1

м]ж та
мж показниками

якостl

1

Динамiка кiлькостi спортсменiв, як] беруть
уiа-ть у ре-оiапь-л, Jvа,аьля}, порlвнсtsо з
минулим роком вiдс, з6,68 36,6в 36,68 36,6в

-эясtsенв; цодс причин розбiжностей м н затвердженими та досягнутими результативними показниками
та показниками

2

у тому числi динамiка к лькостi спортсмен в,

якi пос ли призоsi мiсця у вказаних змагавнях,
пор вняно з минулим роком, вiдс, з2,4а 32,4в з2,4а

пояснення та показниками
мiж та показниками

4
ПреOсmавлення спорmчвнuх dосяенень спорmсменамч збiрttuх KoMaHd обласmi на всеукраl'нськuх змаеапнях з наолiмпiйськuх вчdiв спорпу Bid вiннцiЙоl'мiж,i
mерч m орiал ьно| е ром аdч

затрат

1

К]лькiсть всеукра нських змагань з
неол мпiйських вид]в спорту в яких берль
участь спортсмени збiрних комавд област] вiд
ВiЕtsицько мiсько'lтериторlальноl rромади., од 2з 2з 2з

мiж та показЕиками
м ж затвердженими та досягнлими результативl]ими показниками вiдсутнi

продупу

1

Кiлькiсть спортсмен в збiрних команд областi ,

як] бер}ть участь у всеукраiнських змаганнях з
dеолlмлlйс"rих в/дiв спооry вщ В rнлцько
Micbкo1 територiальноi громади, з них:, осiб з11 311 Jll з11

ОяСнення цодо причин розбiжностеЙ мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками
Розбlжност] мiж затвердженими та досягнлими результативнши показниками вlдсутн]

2 чоловiк]8, осiб 2а7 207 2а7
г]ояснення та показЕиками

м]ж та
з жiнок, осlб 1а4 104 104 104

Пояснення щодо причин розб]жностей мiж затверджевими та досягнутими результативними показниками
Розбiжноfri м]ж затвердхеними та досягнугими резуль]9Iивними показниками вiдс}тнi

1

Середнi витрати на забезпечення участi
одного спортсмена збiрних команд областi у
всеукраiаськ/л змаганнях з неол,vпlЙськ/\
видLв спорту Biд Вiнницькоi MicbKol
територiальноi громади, з них:, грн 2 547,41 2 54/ 41 2 547,41 2 547,41

Пояснення щодо причин розб жюстей мiж затвердженими та досягвутими результативвими показниками
Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками в дслнi

чоловiкiв, грн, 2 547,41 2 547,41 2 547 41 2 517,41
пояснення та локазниками

|!11ж|1ост] мiж затвердженими та досягнутими результативними показниtами влсутн
з жiнок грн, 2 547 41 2 547,41 2 547,41 2 547 41

I



поясвення та
та показниками

1 осiб

як] протягом
року посiли призовi мiсця у всеукраlнських
зматавнях з неолiмпiйських видiв спорry, з

мiж та показниками
розб жностi мiж та показниками

2 64
пояснення та показниками

та показниками
осiб 4з 4з

пояснення м]ж та
розбiжност мiж та показниками

4

ДиЕамiка к лькостi
посiли призовi мiсця у всеукра'lнських
змаганнях з неол мпiйських видiв спорту,

41 41
мlж та показниками

та
5 76

Miж та
мiж та показниками

16 ,16
16

мiж показниками
розбiжпост м х показниками

] зазначаються yCi напрями використання бюджетних коштis, затsердженi ласпортом бюджетноl'програми,

5,4 "Вuконання показнuкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереdньо2о року":

Попереднiй piK Звiтний piK riя виконаtlняN9

з/п показни ки
за гал ыl и

Разом ьн
Разом спецiальtt и й

Разом

Hl 6 4 4 ,939

нав чал ьно- m ре ну вал ьн ux
з неолiмпiйськчх BudiB спорmу

dо змаеань 571 997,

1

спорту з пiдrотовки до регiональних

кiлькiсть Нт3 з неолiмпiйських

46 46 25 25 _46
2

неолiмпiйських видiв спорту з пiдготовки
людино-днiв НТ3 з

7 4 894 4 894

витрати на один людино-день
з неолiмпiйських видiв спорту з

131 131 164
показники

ika кiлькостi Нт3 э неолiмпjйських
видis спорту з пiдготовки до регiональних

порiвняно з минулим роком, %,

-1 -1

н ав ч ал ь н о- m ре ну в ал ьн u х
з неолiмпiйськчх вчёiв спорmу

з пid2оmовкu 0о BceyKpai'HcbKux
зма2ань 31 2 868

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з
неолiмпiйських видiв спорту з лiдготовки

149 149 80 в0 -46

неолiмпiйських видiв спорту з пiдготовки
людино-днiв НТ3 з

17 901 17901 10 101 10101 -44 -44

Середнi витрати на один людино-день
НТ3 з неолiмпiйських видiв спорту з

177 77 257 19
якостl

кiлькостi Нт3 з неолiмпiйських
видiв спорту з пiдготовки до
всеукраj'нських змагань лорisняно з

5з

4зl

41 зА.,.,l

в. в дс, 4о 4о.76 4о

]с 42 16|

(v вiдсотках)
спецlальни й загаJtьний

(t)o нл ahопл
загал ьн и й

фонJl
6 604. -24.67 4

80з,6оо 803,600 -19.444

66.67 66 67 54 з5 54 з5

э 17з.461 -18 о75

257 4о 45 19

11920 110rо -54,96 -54,96



О pza н iза цi я i провеdен ня peei онал ьн чх
змаzань з неолiмпiйськчх BudiB 598,200 598,200 779,226 779,226 30,262

'1 Показники затрат
Кiлькjсть регiональних змагаl]ь з
неолiмпiйських видiв спортч, од, 61 6,1 зз _46 -46

Кiлькiсть людино-днiв участi у
реtiональних змаганнях з неолiмпiйських
видiв спортч, од. 7 000 7 000 4 117 4 117 -41 -41

Середнi витрати на один людино-день

учаmi у регiоtlал"них змаrаннях э

неолiмпiйських видiв спортч, грн, 85.46 85,46 189,27 189,27 121,47 121 ,47
4 Показники якостi

Динамiка кiлькостi спортсменiв, якi берль
участь у регiональних змаганнях,
пооiвняно з минчлим ооком. вiдс. 109,04 109,04 зб,68 36,6в -66, зб -60,зб
у тому числl динамlка кlлькостl

спортсменiв, якi посlли призовj мiсця у
вказаних змаганнях, порiвняно з минулим
роком, вiдс, 109,00 109,00 32,48 32,4в -70,20 -70,20

П реdс mавлення спорmчв Hux
0ося енен ь спорmс менам u збiрн чх
коман0 обласmi на sсеукраiнськчх
змаеаннях з неолiмпiйськчх BuOiB
спорmу Bi0 Вiннчцько'i MicbKoi
m е рч m о pi ал ьн oi' z ро м аd ч 1 835,336 1 835,ззб 792,245 792,245 -56,8з4 -56,вз4

1 Показники затрат

Кiлькiсть всеукраiнських змагань з
неолiмпiйських видiв спорту, в яких беррь
участь спортсмени збiрних команд областi
вiд Вiнвицькоi MicbKol територiально]
громади,, од, 23 -57

Показники продуfiу

Кiлькiсть спортсменiв збiрних команд
областi , якi берль участь у
всеуhраiнських зма аннях з ьеолiмпiйс.лих
sидlв спорlу вiд ВlнниLь(оi мiсьлоi
теDиторiальноi громади, з Hlx: осlб 550 550 311 311 _43 -4з
чоловiкiв, осiб Joo Job -100 100
чолоsiкiв, осiб 207 207
кнок, осiб 184 184 104 104 -43 -4з

3 Показники ефепивностi

Середнi витрати на забезпечення участi
одного спортсмена збiрних команд областi
у всеукраТнських змаганнях з
неолiмпiйських видiв спорry вiд Вiнницькоi
мiськоi територiально'i громади, з них:, грн, 3 зз6,97 3 зз6,97 2 547,41 2 547,41 _2з,66 -2з,66
чоловiкiв, грн, 3 336,97 3 336,97 2 547,41 2 547,41 ,2з,66 -2з,66
жiнок, грн. 3 з36,97 3 336,97 2 547,41 2 547 ,41 -2з,66

4 Показники якостj

Кiлькiсть спортсменiв регiону, якj протягом
року лосlли прйJовi мiсця у всеуhраiнських
змаганнях з неолiмпiйських видiв спорту, з
них:, осiб 259 259 107 107 _59

чолоsiкiв, осiб 157 157 64 64 -59 59
жiнок, осjб 102 102 43 4з -58 -5в

Динамiка кiлькостi спортсменjв регiону, якi
посiли призовi мjсця у всеукраlнських
змаrаннях з неолiмпiйських видiв спорту,
порiвняно з минулим роком, з hих:, вlдс, 161 ,в8 161 ,вв 41,34 41,34 ,74,46 ,74,46
чолоаlкlв, ацс. 191,4 191 ,46 40,76 40,76 7в,71 ,7в,71

нок. вiдс. 130,77 1з0,77 42,1 42,16 -6"|,76

5.5 "Вчконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) про2рам":

Кол показники

Jагальнии оосяг

фiнансування
проепу

(п рограм и),
всього

гlлаll на звiтн и й
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вi,tlхилення викоllано всього
ЗаrtиLuок

фiнаllсуваlll]r] lla
майбутнi псрiоllи

1 3 4 5 6=5-4 7
1.1 Надходження всього: х х х

Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження iз загального фонду
бюджету до спецiального фонду (бюджету 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
Калiтальнi видатки з гримання

бюджетних чстанов
х х х

з0 262

-2з

-67



5,6 "Наявнiсmь фiнансовuх поруluень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв'':
Фiнансовi порушення вЦсугнi;

5.7 " Сmан фiна HcoBoi duсцuплi нч'' :
Фiнансова дисциллiна на високому piBHi, эгiдно чинного законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:
а кmуал ьнос m i бюdже m ноТ п роера м u
Дана бюджетна програма с досить аfrуальною, так, як забезпечуе, створюе, удосконалюе розвиток неолiмпiйських видiв спорry;
ефе к m ч в нос m i б юОжеm Hoi. п роера м u
Програма ефепивно слрияе напряvам дiяльностi в забезпеченнi та розви]ку неолiмпiйськ/х видiв спорту:
корч с нос m i б юOжеm н о| проz ра м
УпраsлJння бюджетними асигнуваннями эдiйснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень iз забезлеченням ефекгивного, рацiонального, цiльового таекономнOго використання;

0ов zoc m poKoBu х насл i а Ki в б юdжеm н oi п роера м u
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