
Додаток
до Методичflих рекомендац]Й щодо здiЙснення

оцiнки ефепивЕостi бюдхетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 202'l piK

вlнницькоj Mlcbkoj рми
11 KoMlTET по ФlзичнlЙ куль,TyPl lспорry

(найменування головного розпорядвика)
(ктпквк мБ)

1 
,110000 KoMlTET Фlзичнlи и

2.
(ктпквк мБ)

робота комунальних спортивних шкiл
08,10 Утримання та ьна

11
(найменуваняя бюджетноi програмй)

ýпквк мБ) (кФквк)

4. Мета бюджетноi програми:

резер8ного спорту

5. Оцiнка ефекгивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5,1 "Вuнонання бюОжеmно'i про?рамч за напрямамч вuкорUсmання бюОжеmнчх кошmiв":

5.2 ''вuконання бюdжеmнот проерамч за Ожереламч наdхоожень спецiальноео фонdу":

5'3,,ВuКонаннярезульmаmuвнuхпоказнuкiвбюОжеmно.iпроерамчзанапряМамчвuКорчсmаlнябюOЖепlнuхКоLчmiв''

Створенdя необхtдьих умов для гармонiйhого вихованчя, фiзичного розвитку, по8Fоцiнtsого озлоровJ]еdня, 
" ",о1]:_ 

о 
_ .

вiдпочинку i дозвiлля дiтей та молБдi, самореалiзацil, набуття навичок здорового способу життя, п]лготовки спортсмепlts лJlя

Виконаноз
Ра3омБецiаrtьний

фоllлРазом
загальний

фонд
спецiалыlи

й фонд
спецiальний

фоltд
Разомгlоказrtики

N9

з/п

-0,з205l 687,694
+

49 996,551
2з7,01 3

1 928,476 51 924,70749 996,2з,1,l 69,1,143

1.1.1

237,
151 694 49149

51495149

mа н а в ч а л ь н о, m р е ну ва л ь н а

комунал bHux 0 u пя чо,ю на цькuх

Пiдготовка слортивноrо резерву та пiдвищення

рiвня фiзичвоi пiдготовленостi дiтей дитячо-

фо,рыи, в"*икло чваслlдок фаfrичногозатверджених уза напрямом викорифання BiA
касOвихВiдхилевня

Вi,rlхилснняВикоt|аноПлан з урахуванl{ям змiнпоказникиз/п

на початок
вт

1
,1

1

т. ч,

1

пози к22

12,4

ваз
вт,ч.

3,1 власних

N9
з/п показники

---Зilreрдм паспортом бюджетноТ
програми

виконано Вiдхиленtlя

загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом Разом Разом
и

комунальних дитячо_ювачьких
шкiл у розр зl lх вид в (ДЮСШ,

СДЮСШОР) видатки на лримання
7

з

ДЮСuj, од 6 6 6

1

6

Обсяг витрат на лримання комунальних

д/тячо-оdаць^иу споотйвнил Uкiл / оо]рiз }

видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) видатки

на лримання яких здiйснюються з бюджету:,

грн, 49 996 551,00 1 691 14з,00 51 бв7 694,00 49 996 2з0 98 1 928 475,72 51 924 706,70 -320,02 2з7 зз2,72 2з7 а12,70

Кjльк сть штатних працiвник в комунальних

дитячо-юнаttrьких спортивних шк]л, видатки на

лримання яких здiйснюються з бюджету, у

розрiзiiх вид]в (ДЮСШ, КДЮСШ СДЮСШОР):,
осiб 191,00 1 91,00 191,00

75

191,00

осiб

осiб 172,75 172 75 172,75 172,75

осiб 102 75 1а2,75 102 75 1а2 75

ж нок, осiб 70,00 70,00 70,00 70,00

чоловiкiв, осiб
9,75 9,75

v ToMv числl - треsерiв, з них] осiб 1 1з, 1 1з,00 т 1з,0 11з00

i
l

l
t

,

загальниизагальнии
фонд



з

76,00l

з7.00

102,50

69,50

- 

;6.:a
з7.сс

осiб
1

осiб

осiб

коштiвi у
розг]Oчала

фонАу внаслiдок використанвя
показнйками

затверджевими та змiн
а

учвiв комунальних

спортивних шкiл, видатки на

2

2
2

1

1

2
2 398

2
в04

1 1

осiб

жiнок,
осiб

осiб

2
,1

2

1

2 67з 261з 2 673

594
осiб

101
осiб

малоцiнного спортиввого

та lнвентарю для

lx 1
1 з7з 1 37з

1 з7з

1

та

мiж та

1

261 10
115

268 -1
10

9 4
4

плата

спортивноi школй, видатки ва

злlйснюються з бюджету, в

rдiосш кдюсш, сдюсшорl'iX 9идiв 14

14

,14 з48,1в 1 4 з48,17
14 з4в,17 -0,01

-0

18

1в

бз2,68 19

19

18 704,16
,l21 

,46 19 425,62 -0,12 7в

витрати на забезпеченвя участi
дитячо-юнацьких

спортивних шкlл, видатки на }тримання
з бюджету, у розрiз] iх видiв

кдюсш, сдюсшор) у

1

1 244,з4 1 244,з4
1 244,з4

BapTicTb придбавого

малоцiнного спортивного обладнання та

iнвентарю дитячо-юнацьких
цкiл, видатки на уl,римання

з бюдхету, розрiзi iх видlв 954,зб 954,зб
954,зб

в72
2

мiж та

пiдготовлених
спортивних школах, видатки на

лримання 3дiйснюються з бюджету,

ix вйд]а (дюсш, кдюсш, сдюсшор)
спорту Украiни/кандидатiв з

22 -11
-11

в0
-1,1

осiб

з

майФри

1

3

16

3

22
22 6

-з

6

------ ззбl
10,5l

----}+ 

-
ix видiв кдюсш

яавидатки

що взяли



жiнок, осiб з

Кiлькiсть учнiв комувальних дитячо-юнаL]ьких
спортивних шкiл, видатки на }тримавня яких

здiисчюютьсq з бюдхету, у poзp,]i ix видiв
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), якi здобули

призовi мiсця в регiональних спортивних
змаганнях:, Qс]б 1 259 1 259 1 259

осiб 755

осiб 504 504 504 504

1 100 1 100 1 100 1 100

159 159
,] 59

,159

95 95 95 95

64 64 64 64

комунальних дитячо-
спортиввих шкiл видатки на

яких здiйснюються з бюджету, у

розрiзi Тх видiв (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)
105,82 105,82 1 05,в2 1 05,82

чоловiк]в, вiдс, 106,57 1 06,57 10657 106,57

1 0з,7з 10з,7з 103,7з 10з 73

лЮсш,зяих] ,вiдс.
чоловiкiв, вiдс

жiнок, вiдс.

106,5з 106,5з
1а7

105,13

106,5з 106,53

э 1

1

1

та

мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками виникли внаслiдок зменшення заплавованоi у сдюсшор спорту

r з*" yci напрями використання бюджетних коштtв, затверджен] паспортом бюджетноi програми,

5,4 ''Вuконання показнuкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно Ь показнчкамu попареOньо2о року":

N9

з/п показники
Попереднiй piK Звi rний piK

Вiдхиленltя викоllаlillя
(у вiлсотках)

загilьний
фонд

спецiальний
фонд

Разом
загаJ]ьнии

фонд
спецlальllи

й фонл
Разом

загальнии
фонл

спецiаjll,ний
фоtlл

Ра зом

Видатки (наданi кредити} 39 300,755 3 1 33,562 42 4з4,317 49 996,23,1 ,l 928,476 51 924,707 27,214 -38,457 22,365

Пidеоmовка спорmчвноео резерву mа
пiOвчшення рiвл]я фiзччноi
п i dzо mовленос m i d i mе й d ч mячо-

51 70739 755 42 49

дитячо-юнацьких
шкiл у розрiзi 

'ix видiв (ДЮСШ,

СДЮСШОР), видатки fia

6 6 6 6

цюсшор, 1 1 1 1

}тримання
спортивних шкiл у

з9 300 754,99 3 1 зз 561 ,59 42 4з4 316,58 49 996 2з0,98 1 928 475,12 51 924 706 70 2i,21 -з8 46 22,зб

ДЮСШ грн, з4 в46 1в5,99 2 вв5 521,59 з7 7ы 7а7,58 44 512 9з2,17 1 в5з 475 72 46 з66 407,89 27,74 -з5 77 22,ва

штатних
комунаiьних дитячо-юнацьких спортивних
шкiл, видатки на утримання яких

здiис.юютося з бюджету, у оозрlJi х в/д в
1 88,1 7 1 8в,1 7 191 ,00 19],00 1,50 1,50

чоловlкlв, oclo 111 25 111;25

79,75 79,7 5

осiбз 1 70,00 1 70,00 172,75 172,75 1,62 1,62

чолов]кlв осiб 102,75 1а2,7 5

ж]но(, ос]б 70,00 70,00

сДЮсШоР, з них:, осiб 18,17 1в,,] 7 18,25 18,25 а,44

чоловiкlв, осiб 8,5 8,50

жiнок, осiб 975 9,75

з 11525 115,25 1 1з,00 11з00 ]95
76,00 76 00

жiнок, осiб з7.00 з7,00

з них: 104,25 1а4,25 1 02,50 102,50 -1,68 -1 ,6в

69,50 69,50
зз,00 з3,00

СДЮСШОР, з них: ос б 11 11 10, 10,5 -4,55 -4,55

чоловiкiв, ос]б 6,5 6,5

4 4

дитячо,юнацьких
шкiл, видатки на лримання

здiйсвюються з бюджету, у розр]зi iX
2 526 2ос]б

1 97в_ 1 97в

Дюсш з них], осiб 2 251 2 з9в 2 з9в ь.эJ 6,5з

чоловiкiв осiб 1 804 1 в04

жiвок, осiб 59. 594

сдюсшор осiб 275 275 275

з 1з3.562 1 928,476 27-214 -3в,457

пЮСШ од,

розрiзi ix видiв (ДЮСШ, КДЮСШ,
СДЮСШОР), видатки на лриман8я яких

a4l

2 52в 2 67э 5а2 5в)

жiHoK ос]б



чоловiкiв, осiб 174 174

жiнок, ос]б 101

RйБПсть учнiв комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкlл, видатки на

утримання яких здiйснюються з бюджету

у розрiзi х видlв (ДЮСШ, КДЮСШ,
СДЮСШОР), що взяли участь у
оегlоhальtsr'х споо]ивних змаганняl , ос,б 2 4зз 2 4зз 2 673 2 67з 9,вб 9,86

чоловiкiв, ос]б 1 97в

жiнок, осiб 695

ДЮСш. з них: осiб 2 193 2 193 2 з9в 2 з9в 935 9,з5

1 в04 1 804

жiнок, осiб 594 594

)дЮсшоР, з них:, ос]б 24а 275 27 14,5в 14 5в

чоловiкiв. осiб 174 17l

жiнок, осiб 10,I 101

обладнання та нвентарю
комунальних дитячо-юнацьких

шкiл, видатки на угримання
здiйсвюються з бюджету, у розрiзi iX

2 4о4 2 4о4 ,1 37з 1 з7з -42,89 -42,в9

ДЮсш, од. 2 281 2 281 1 297 1 297 -4з,14 -4з,14

76 1

спортивноi
школи видатки на лримання якоi

з бюджету, в розрiзl х

видlв (,!ЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з
225 51 271 в57 16 261

ДЮСШ, грв, 204 977,56 16 97з 66 221 951,22 257 672,55 10 729,24 26в 401 79 25,71 -з6,79 20,9з

сдЮсшоР, грн 245 1 60,65 1з 652 17 25в в12,в2 з00 454,7з 4 109,59 за4 564 з2 -69,90 17,6

СередЁьомlсячна зароО тЕа плата

прац]вника дитячо-юнацькоi спортивноi
школи, видатки на утримання якоi
зд йс-юю,"ся з бюдхеI, в розр зi ,я

вид в (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):, грн 1 1 080,5 "l 1 0в0,5 14 34в,17 14 34в,17 29 49 29,49

ДЮСШ, грн 1 0 845,7 1 0 845,7 14 0в9 8з ,] 4 0в9,вз 29.9] 29,91

1з 277,27 1з 277 ,2i 16 79з 52 1 26,4а 26,4в

СереднL витрати на навчально-

тренувальну роботу у комунальних дитячо
юнацьких спортивних школах, видатки на

гримання яких здiйснюються з бюджету,

у розрiзi iX видiв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня:, 1 5 55в,49 1240,52 1 6 799,01 18 704,16 721,46 19 425,62 -4 1 ,84 15.64

дюсш
грн, 1 5 480,з1 1 281,9 1в 562,52 772,9з 19 зз5,45 19 91 -з9,70 15,з5

сдЮсшоР, rрн, 16 198,4з 902,04 17 1оа,47 272,7 2з 09 -69,77 1в,20

СередЕl виIрати на заОезпеченЕя участi
одного учня комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шк]л, видатки на

}тримання яких здiйснюються з бюджету,

у розрiз] iX вид]в (ДЮСШ, КДЮСШ
СДЮСШОР) у регiональ|их спортивних 4з0 71 430,7 1 1 244 з4 1244,з4 1 вв,90 18в 90

ДЮСШ грв 405,6 405,6 ,1 162 49 1 162,49 1вб 61 ]вб 6]

)ДЮсшоР, грн, 42в,11 42в,11 1 958,07 958,07 з57,3 з57,3в
Середня BapTlcтb одивицl придоаного
малоцlнного слортивного обладнання та
iнаентарю для комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки ва

утриманвя яких здiйснюються з бюджету,

у розр з |\ влдlв rДЮСШ ЦЮСLl],
слЮсшоР):, гон 478,з7 47а з7 954.36 954,36 99,50 99,50

ДЮСШ, грн 458,1 1 458 11 в72,49 в72 49 90,45 90 45

СДЮСШОР грн в5з,9в 85з 9в 2 351,{ 2 351 175,з7 ,]75,з7

4 Показники якостi
к]лькlсть п дготовлених у комунальних
дитячо-юнацьких спортивних школах,
видатки на tтриманвя яких здiйснююIься
з бюджету, у розрiзi iX видiв (ДЮСШ,
КДЮСШ СДЮСШОР), майстрiв спорту
УкраТни/кандидатiв у майстри спорту
Украiни з них;, осiб 80 -11,11 ,11,11

чоловiкLв, осiб 5в 58

жiнок, осiб 22 2

ДЮСШ, з них:, осiб в5 в5 в0 80 -5,в8 -5,вв

чоловtкiв, ос]б 5в 5в

жiнок ос б 22 22

СДЮСШОР, з них: ос б 5 1 00.00 -1 00.00

жiнок, осiб
кlлькiсть учнlв комунальних дитячо-
юнацьких спортивsих шкiл, видатки на

утримання яких здiйснюються з бюджету,

у розрiз iX видlв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР] яrr здобули гр/зовl V,сцq в

DеГ ОtsаЛЬН/Х СПОР-ИВ-/\ ЗМаГаННЯ}', ОСlб 1 216 1 216 1 259 з,54 з,54

чоловiкiв, осiб 755

жiнок, осiб 504 504

дюсш з них осiб 1 057 1 057 1 100 1 100 4,а7 4,а1

чоловlкlв ос]б 660 660

жiнок, осiб 44о 44о

I

1о1

1 97

пal lпр -эв 21

uередн витрати на утримання 0лнlсl

)ов а57 7 1 10 096 7з lэ 11 -зq з7

Р гон,

?о?11

qг в0



1591593 них: осiб

дитячо-юнацьких спортивних шкiл,

видатки на лримання яких зд Йснюються

з бюджету, у розрiзi iX видiв (ДЮСШ,

СДЮСШОР) порiвняно з

79
11з них:

1о7
1з

-12 72
11з них:

119

5. 5 " Bu но на ння iнвесm u цi й Hu х (п ро екmi в) п роерам " :

5,6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнчх захоOiв":

Фiнансовi порушення вlдслнi;

5,7 "Сmан фiHaHcoBoi 0uсцчплiнu":

Фiнансова дисl]иплiна на високому piBHi, згiдно законодавства УкраТни

6, Узагальнений висновок lцодо:

акmуальносmiбЮdжеmно[проераМU 
,iлбипчФтциYкпllпiязябезпечёно (показникiв,нацiленихнадосягненнямети а

у результатi реалiзацiт бюджетноi програми головним розпорядником бю,цжетних коштjв забезпечено високе виконання результативни}

наб}тя навичок здоровоrо способу Жипя, пiдготовки спортсменiв для резервного спортуi

sфекmчв чос m i б юdжеm Hoi п роера мu
програма ефеýивно сприяо напрямам дiяльностi в забезпеченнi та розвитку дитячо-юнацького спорту;

ко р u с нос mi б юdжеm Hoi п ро2ра м
залучення дiтей до дитячо-юнацького спорту,

d ов еос m ро ковч х насл id KiB б юdжеm Hoi п ро z ра Mu

можливiсть проведення аналiзу розвитку дитячо-юнацького спорту на тривалий TepMiH;

Голавнчi бухеалпЕр

код

1

пока3ники

загальний обсяг
фiнансуванl{я

проекту (програми),
всього

з
х

плав на звiтний
перiод з

урахуаанням змi11

4

виконаtlо за
звiтний перiод

Вiдхилення виконаtiо всього

7

Залиtлок

фiнансуваriня на
майбутнi перiоди

1,1

Надходження з загального фонду
бюджету до сп€ц ального фонду (бюджету

х х х

2
---Видilи бюджету розвитку

всього:
х х х

Всього за iнвестицiйними цр99цlqцц
,, Капiтальнi видатки з уrримавня

бюджепtих усташов
х х х

Vе=**\" Вiпа сАлтАН
(lщлиiiнiц]ал пр]звище)

х


