
Додаток
до Методичвих рекомендацiй щодо злiйснення
оцiнки ефепивlrостi бюджетних програм

оцIнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрдми
за 2022 piK

1 1 00000 KoMITET по оtзичнtй кульryрl l спорту вlнницько[ м|ськоi рАди
(найменування головного розпорядника)

KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоТ Micbкoi2,

3,

(кrпквк мБ)

1110000
(ктпквк мБ)

1115022

(вайменування вiдпов дальвого виконавчя)

081 0 Проведення навчальпо-тренувальних зборiв i змагань та заходiв зi спорry осiб з iнtзаlliдlliстю
fiпквк мБ) (кФквю (наймевуваввя бюджетноТ лрограми)

4. метабюджетноiпрограми; Органiзацiяфiзкультурно-оздоровчоiтаспортивноiдiяльностiосiбзiнвалiднiстю,забезпеченняпiдготовки
спортсменiв з iнвалiднiстю та фiзкультурно-спортивноТ реабiлiтацiТ осiб з iнвалiдн]стю

5. Оцiнка ефеrгивностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюOжеmноi проерамч за напрямамч вчнорчсmання бюOжеmнuх кошmiв":

5.2 "Вuконання бюOжеmноi проерамч за 0жереламч наOхоOжень спецiальноео фонOу":

5,3 "Вuконання резульmаmчвнuх показнчкiв бюdжеmноТ проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеtпнuх кошmiв":

N9

з/п показники
План з урахуванням змiн ви конано ВiлхиJ]еrillя

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом
загаrl ьни й

фонл
сflецlальн и и

фоl|л
Разом

за гал ьн ии
фон,/,t

спсцlаjlьll и и

фонл
Разом

вилатки (наданi кредити) 208,600 208.600 208,600 208,600

вт,ч,
П ровеd ення нав чм ьно-mрецувал ьнuх
зборiв i зма2ань mа захоdiв зi спорmу осiб
з iнвiliOнiсmю 208,600 208,600 20в,600 20в,600

1,1,1

Проведення навчально-тренувальних зборiв з
вид в спорту осiб з iнвал днiстю з пiдготовки
до всеYкраiнських 3магань 208 600 208 600 20в,600 20в,600

касових з за

Ne

з/п показники План з урахуванням змiн виконаt|о вiдхилення

1 Залишок на лочаток року х х
вт,ч,

1,1 власних надходжень х х
1.2, lнших надходжень х х

2 Надходження
вт, ч

2.1 власнi надходження
2,2 надходження позик
2.з. повернення кредитiа
2,4, lншi надходження

з 3алишок на кiнець року
вт,ч

з.1 власних надходжень
lнших надходжень

N9

зiп показни ки

Затверджено паспортом бюджетноТ
програми

в и кона но Вiдхиленliя

загальний
фонд

спецiальн ий
фонд

Разом
загальн и й

фонд
спецlал ьн и и

фонд
Разом

загал ьни и

фонл
спецiал ьllи й

фонд
Разо м

1 з BudiB з з

затрат

1

Кiлькlсть навчально-тренувальних зборiв з
вид]в спорту для осiб з iнвалiдн стю з
пiдготовки до всеукраiнських змагань од,

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розб жностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками в дсутн
продчfiч

]

Кiльк]сть людино-днiв НТЗ з видiв спорту для
осiб з iнвал днiстю з пiдготовки до
всеукраТнських змагань, од, 851 в51 851 в51

г]ояснення та показниками

та показвиками

1

Середнi витрати на один людино-день
dавчальdо-тренувалоних збор в з в/дiв спор ry
для осiб з iнвалiднiстю з пiдготовки до
всечкраiвських змагань, грн. 245,12 245,12 245 12 245,12

пояснення м]ж та

Розбiжност мiж затверджевими та досягн}тими результативними показниками вiдсутнi

якостi

1

Динамiка кiлькостi НТЗ видlв спорту для ос б з
lьвdл,дilстю з пlдготовки до Bceyt раldсььи{
ЗМаГаtsь 'ОРlВНЯdО З v/ЬУЛйМ РОКОМ, В ДС 37,50 37,50 з7,50 з7,50

показниками

Розб]жностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показни(ами в дслв

1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програми.

:

l
]

пDовеdення



5.4 "Вuконання показнчкiв бюOжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереOньоео poKy'I:

5.5 "Вuконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерам'|:

5,6 "Наявнiсmь фiнансовчх поруц!ень за резульmаmамч конmрольнчх захоdiв":
Фiнансовi порушення вiдсрнi;

5.7 " Сmан фi на нсовоi' dчсцчпл i н ч" :

Фiнансова дисциплjна на високому piBHl, згlдно чинного законодавства;

N9
з/п показни ки

Попередпiй piK Звiтний piK Вiдхилсttttя виконаl1llя
{ч вiдсотках)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спецiальн ий

фоllд
Разом

за гальн и й

фонrI
спсцiальttий

фонл Разом

Видатки (наданi кредити) 246,187 246,187 208,600 208,600 -15,268 -1 5,268

П ровеOе н ня нав ч ал ьно- m ренув ал ьн u х
зборiв з BudiB спорmу осiб з
iнвалiанiсmю з пiOеоmовкч ао
в сеу краiнс bKu х з м аеа н ь 238,21 2 238,212 208,600 208,600 -1 2,4з1 -12,431

l ПоhазЕики затраl

Кiлькiсть навчально-тренувальних зборiв з

видis спорry для осiб з iнвалiднiстю з
пiдготовки до всечкра]'нських змагань, од, 24 24 9 9 -63 -oJ

2 Показники продукгу

Кiлькiсть людино-днiв НТЗ з видiв спорту
для ос б з iнвалiднiстю з пiдготовки до
всечкра'iнських змагань, од, 1 456 1 456 в51 851 -42 -42

Середнi витрати на один людино-день
rэвчзгого тр€dtвагььих зборtв з влдiв
сгоо-} для осtб з iнвал|-]нrсIю з liдlоlовк/
до всеукраiнських змагань. грн 1 63,61 16з,61 245,12 245,12 49,в2 49,в?.

4 Показники якостi

Динамiка кiлькостi НТ3 видiв спорту для
осiб з iнвалiдн]стю з пiдготовки до
всеукраiнських змагань порiвняно з
минчлим роком, вiдс. 60,00 60.00 37,50 37,50 _37,50 -з7,50

Ореанiзацiя i провеdення рееiональнчх
змаеань з BudiB спорmу осiб з
iнвалiOнiсmю 7,975 7,975 -100,000 1 00,000

,l Показники затрат

Кiлькiсть регiональних змагань з видlв
спорту для осlб з iнвалiднiстю, од, 2 2 -1 00 -1 00

2 Показники лродупу

Кjлькiсть людино-днiв участi в

регlональних змаганнях з видiв спорту для
осiб з iнвалiднiстю, з них:, од, 120 120 _1 00 -1 00
чоловiкiв, од. 62 62 -1 00 -1 00
жlнок, од, 5в 58 _100 -1 00

З Гlоказники ефепивностi

Середнi витраlи на один людино-день

участ, у регiональних змаrаннях з видiв
спорту для осiб з iнвалiднiстю, з них:, грн. 66,46 66,46 _1 0о,00 - 100,00
чоловiкiв, грн, 66,46 66,46 _1 00,00 100,00
жlнок, грн, 66,46 66,46 -1 00,00 -1 00,00

4 показники якостi

Динамiка кiлькостi спортсменiв, якi берль
участь у реriональних змаганнях,
порiвняно з минулим роком, з них:, в,дс, 100,00 100,00 - 100,00 -1 00,00
чоловiкiв, вiдс, 61,00 61 ,00 - 100,00 _1 00,0с
жiнок, вiдс, з22,а0 322,0а -1 00,00 -1 00,00

код показн ики

загальний обсяг
фiнансування

п роекту
(програми),

вс ього

плаti на звiтний
перiод з

урахуванням змilt

виконано за
звiтниЙ перiод

вiдхилення викоllано всього
Заrr и шок

фiнансуваttttя lta
майбутнi псрiоди

J 2 3 4 5 6=5-4 7
1.1 Надходження всього: х х х

Бюджет розвитку за джерелами х х х
Налходження iз загального фонду
бюджету до спецiального фонду (бюджету х х х
3апозичення до бюджетy х х х
lншi джерела х х х

2
Видатки бюджеry розвитку

всього: х х х
2.1 Всього за iнвестицiйними проектами

2.2
Калiтальнi видатки з лримання

бюджетних установ
х х х



6. Узагальнений висновок цlодо:

акmуал ьносm i бю0 же m Hoi п poepaMu

Дана бюджетна програма a до""rо 
"*rуuпопою, 

так, як забезпечуе збереження фiзкультурно-оздоровчоi дiяльностi та сприяння успiшноi участi вittницьких спортсмеlliв з

iнвалiднiстю у змаганнях рiзного рiвня, що сприятеме укрiпленню патрiотичного духу у моподi з iнвалiднiстю у спортивному pyci з рiзних видiв спорту;

ефекm uB носm i бюOжеm ноi проzрам ч
Програма ефеrrивно сприяе напрямам дiяльностi в забезпеченнi та розвитку 3абезпечення збереження фiзкультурноtоздоровчоi дiяльностi та сприяння успiшноi участi

Kopu снос m i б юOжеm н oi п роz ра м
Управлiння бюджетними асигнуваннями здiйснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень iз забезпеченням ефеfiивного, рацiонального, цiльового та

ековомного викориfrання;

Оов zос m роков u х насл i dкi в бюdже m ноТ проz рам u

галавнчй бйеалпер Вimа САлтдН
(пЦЕли/[il{йл, прiзвище)


