
Додаток
до Методич}lих рекомендац]Й щодо зд йснення
оцiнки ефепивностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноТ прогрАми
за 2022 piк

1 
,100000 KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl Iспорту вlнницькоj MlcbKoT1,

,

(ппквк мБ)

1110000
(fiпквк мБ)

1115031

(наймезуЕання головвого розпорядника)

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорту вlнницькоТ MlcbKoT рми
(найменування в дповiдального виконавця)

ппквк мБ]

0810 Утримання та llавчалыlо-тренувальна робота комуliальних дитячо-юl]аtlьких спортивних шкiл
(КФКВК) (!айменування бюджетвоi програNlи)

4. Мета бюджетноiпроrрами
Створення необхiдни\ умов для гармоll:йhоlо виховаllня, фlзичноIо розв/т(у, поsllоцi,llоlо оJдоровле,]ля, змiсlовлоlо вiл lочиllку i

дозвiлля дiтей та молодi, самореалiзацiТ, наб}тя навичок здорового способу жипя, пiдготовки cпopTcMel]iB для рсзер8ного спорту

5. Оцiнка ефеffiивностi бюджетноi програми за критерiями:

5,1 "Вчконання бюOжеmноi проерамч за напрямамч вчкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

N9

з/п показники
план з чрахчванням змiн виконано

загальнии
фонд

спецiальний
фонtr Разом заrальний фонд

спецiальний
фонл Разой заrальний

фонд
спецiальний

фонд
Ра]ом

65 471,657 з 800,510 69 272,1в7 65 468.40{ 4 567,7зб 70 0з6,141 767,22в 763,974

1.1,

Уmрuмання па навчilьно-mренувмьна
робоmа ком унФьн uх dч пячо-ю на цькчх
спорmчвнчх шки в5 471.657 з 800-510 69 272,167 65 468.405 4 567,7зб 70 03в.141 -3,252 767,226 763,974

1,1,1

Пiдготовка спортивного резерву та
пiдвицення рiвня фiзичноi пiдготовленостi
дiтей дитячо-онацькими слортивними

65 471,657 3 800,510 69 272.16,/ 65 468,405 4 567,736 70 0з6,141 767 226 763,974

фактичного використавня коштiв, по спецiальномY фондi - за рахунок збiльшення власних надходжепь

5,2 "Вчконання бюOжеmноТ проерамч за 0жереламч наdхаOжень спецiальноео фонdу":

5.З "Вчконання резульmаmчвнuх показнuкiв бюdжеmноi проzрамч за напрямамч вчкорчсmання бюdжеmнчх кощmiв":

N9

з/п показники План з урахуванням зм!н Виконано Вiдхилеllня

1 залишок на початок року х
вт,ч,

1,1 власних аадходжень х 492 649 х
1-2- lнших надходжень х х

2 надходження 4 567,7зб 4 567 7зб
вт.ч,

2,1 власнl надходження
,] з96,449 1 з96 449

2.2 надходження позик
повернення кредитlв

вт,ч,
3 ,1, впаats// па.YоlуенD

iнших надходжень
821,866

паспортом виконано Вiдхилснl{я

Разом загальний фонд Разом

N9

з/п показsики
Разом

1

кOмуilальвих дитячо_юнацьких

СДЮСШОР), 8идатки на лримання
ш(iл у розр зi ]i видiв ЦЮСШ,

показникамй
та показниками

мiж та локазниками

,l

та
мiж

4

шкiл
вйдатки

Обсяг витрат на утримання комувальних

на утримання яких здiйснюються з бюджету:,
видiв

65 471 657 69 272 167 65 468 4 567 70 0зб 141 767 76з 19

затвердженими та дOсягнутими результативними показниками по загальNOму виникли використавня у у

5 1

та показвиками
мiж затвердженими та досягн!тими результативними показниками по загальному власних !алходженнь зм ни уфактичвого використа!пя коштiв у зв'язкувиними

6 6 619 135 6 6 619 135 6 755

показниками пота виникли Kot!TiB

I



21
21осiб

розрiзil! видiв (ДЮСШ, КДЮСШ,

штатних
спортиввих

яких здlйснюються
шкiл, видатки на

l з бюджеry у

та

1
1

з них
осiб

та

107осiб
показниками

1 осiб
мiж

та
1

1з
показниками

та

тапояснення
мiж

та

та
11

1

та

17
та

та

та

та

1а7 ,107
з вих

тапояснення
локазниками

показниками

та

та

та
77

тапоясненяя
локазвиками

по{азниками

та

27/827-?в27782178
1

розрrзi]r видiв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
яких здiйснюються з бюджеry у

спортивних шкiл, видатки на

та

мiж

та

тагlоясневня

2 503222
3 них

осiб
та

та

1

показниками

та

та

мiж

7

,1

та

та

2 /782778у регiональних спортиввих змаганнях:,

учнiв комунальвих дитячо_юнаLlьких
шкiл, видатки на лримання яких

та

2
11

та

осiб
та

показниками

г

цо



1

з вихi
2 2 2

мiж
локазниками

осiб 1 1 1

мiж
lа показниками

1

та показниками

та пOказниками

лOказниками

та показниками
1 101

та показниками

та

придбаного малочiнного спортивного
обладнання та iввентарю для комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкiл, видатки на

утримання яких здiйснюються з бюджету, у
розрiзiТх видiв (qЮСЩ, ЦЮСШ, СДЮСШОР),

та локазниками

22
та показниками

та

la

21 33з ,] _1 111

комунальнот дитячо-юнаllькоi спортивноi
витрати на tтримання одвiсi

на

здiйснюються з бюджету, в розрiзi х видiв
(ДЮСШ, t(ДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку

мiж та локазниками
затвердженими та досягвутими результативними показниками п0 загальному виникли викOристання у у

19 087 325 306 23 з29 5в7 -1 з 3

та
мiж затвердженими та досягнуrими результативними локазниками по заlальному власних надхOдженньвивикли використання у

7

та
показниками по виними

в!тримання
]i (дюсш,видiв цюсш

ллата

15 831 15 8з1 15 8з1 15 831

та
показниками

5 15 15

показниками

мiж та локазниками
76 18 18 76

та показниками

витрати ва наачально-тренувальву
у комунальних дитячо_юнацьких

шкOлах, видатки за лримання
здiйснюються з бюджету, у розрiзi ix
l(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у

-1 17

гlоясNення та лOказниками

м ж затвердженими та досягнутими результативними показниками п0 загальному власвих надхOдженвьвиникли використання у у

24 1 25 -1

пояснення та
мiж затверджёними та досягн}тими результативними показниками по загальному власних надходжевньвиникли вихористання у у

показниками пота виникли

витрати на забезпечення участi
одного учвя комунальних дитячO_юнацьких
спортивних шкiл видатки на утримання яких
зд,r'сiюю-ьсс з бюджеry у розрlзl iл в/дlв
ЦЮСШ, КДЮСШ СДЮСШОР) у регiональних

мiж та показниками
мiж

1 1 211 1 211 1 211

та

та показниками

13

Серелня варт!сть одиницi придбаного
малоц вного спортивного обладнаняя та
iнвентарю для комунальних дитячо-юнацьхих

шкiл, видатки ва угримання яких
iх видiв

пOказвиками

та показниками

1

пояснення та показниками

1

видатки на угримання

школи, видатки



та

6666

КiлькLсть пiдготовлених у комунальвих дитячо,
спортивних школах, видатки на

спорту Украiни/кандидатiв у маЙстри
осiб

ix

1

спорту уузменшеннямiж затвердженими та досяrнутими результативвими показниками виниши

,1_15

успортузмевшення у
затsердженими та досягнутими результативними показниками виникли

21

та
змевшення запланOвавоl успOртуу

затвердженими та досягнутими результативнйми показниками виникли

-2аз них:

та
спортуузменшення залланованот

затвердженими та досяlнутими результативними показниками виниии внаслlдок

спорту узменшеннязатвердженими та досягнугими результативними показниками виникли

_5

показчиками

затвердяеними та
успортуузменшення запланованоiрезультативними показниками виникли вваслiдок

з
та

та
пOказникамита

та

]0

вид]в
здобули(дюсш,

комунальвих дитячо-ювачьких
шкiл, видатки ва лримання яких

1ризовl мiсця в регlоналDdих спортив-rr

та
пOказниками

lа

показникамита

,1 1001 100
1

з них]
осiб

та

660

та

осiб
показникамита

та
показниками

осiб

пояснення
lа

646418
та

показникамита

19

кiлькостi учнiв комуяальних дитячо-
юнацьких спортиввих шкiл, видатки на

та
по(азникамита

мiж

та
показвйхамита

з них:

1 16 116
показникамита

та

та

3

та

показникамита

1

мiж та

тllйiiro" y"i напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетво] програми

яких здiйснOються з

якi



5.4 "Вчконання показнчкiв бюожеmноt проерамч порiвняно iз показнuкамц попереdньоео року":

Звiтний piK
Попереднiй piK

Ра зом
Разом

Разом
70

гlоказники
N9

з/п

65
1

4
49'imей 

0чmячо,

пidеоmовка спорmчвно?о резерву mа

рiвня фiзччноТ

яких
КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки

шкiл у розрiзi lx вид]в

56792472996

комунальнихутриманнявитрат
шкiлспортивних

ix видiв (ДЮСШ, цюсш.
якихвидаткисдюсшор),

12128099484в4644

10,
,191

191

штатних

1

1
1,1 14

11з них:
осiб 1,а7

1о7
1

21

осlб
з

з

1073 них:

осiб

77в277а

Середньорiчна кlлькiсть учнlв

осiб

дитячо-юнацькихкомунальни}:
навидаткишкiл, утримання

розрiз]бюджету,здiйснюються
СДЮСШОР):,кдюсш,видiв (дюсш,

50з22з

161 в79
1в041 в04

22
2

учнiв комуtsальних дитячо_
спортивних шкiл, видатки на

яких здiйснюються з бюджету,

видiв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР), що взяли учаfrь у

розрiзi ix

2
2

з них:

осiб 16
1

594
осiб

з

К!лькiсть придбаного малоцiнного

спортивного обладнання та iнвентарю

комунальних дитячо-юнацьких

lx
на уIриманняшкiл, видатки

розрiзiздiйснюються

2

1

76

шкiл,
з

к,дюсш,

дитячо-юнацьких



Середнl витрати на утримаsня одн el

ком, dал Dtsoi ди гqчо-{iаLо} о, спорти вtsо |

школи видатки на утримапня яко

здlйснюються з бюджету, в розрiзi iX

видiв (ДЮСШ, КДЮСШ СДЮСШОР), з
оозоахчнкч ва одного поац вника:. грн, 2ы 76а,з7 1 0 096,73 з1 1 з8з,62 21 725.26 ззз 10в вв 1в 96 115,17 22,5з

дюсш
. гOн. 257 672,55 10 729 24 26в 401,79 з06 504,01 23 08з 26 з29 5а7 27 18,95 1,] 5,14 22,ао

з00 454,73 4 ,109 59 з04 564,з2 з62 7 1э 76 7 43а,36 370 15в 12 20.72 81 ,00 21,54

Середньомiсячна заробiтна плата
працiвника дитячо-юнацькоi спортивноi
школи, видатки на утримання якоi
здiйснюються з бюджеry, в розрiзl ix

видiв (ДЮСШ КДЮСШ, СДЮСШОР):
гOн 14 з48,17 14 34в,17 15 вз1 1 15 831,1 1 0,34 10,з4

дюсш
грн 1 4 0в9,8з 14 0в9,вз 1 5 55з,29 15 55з,29 10 з9 1 0,з9

lЮсшоР. гDн. 1 6 793,52 16 79з 52 18 753 76 1в 75з 76 1,] ,67 ] ],67

СередвL витрати на навчально-
тренувальну роботу у комунальних
дитячо-юнацьких спортивних школах
видатки на утримання яких здiйснюються
з бюджету, у розрlзl'iх видiв (ДЮСШ,
КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахуhку на

одного ччня: гOн. 1в 704,16 721,Аб 19 425 62 2з 566,74 1644,25 25 21 0,99 26,00 127,91 29,7в

дюсш
грЕ 1в 562,52 772 sз 19 з35 45 2з 511 29 1 77а 67 25 2в1.96 26,66 129 09 з0,75

слЮсшоР, гOн, 1 9 9з9,27 20 2,11,99 2д о71,4 д9з 64 24 565,о4 2о,72 в1 01 21,54

Середнi витрати ва забез|ечевня участi
одного учня комунальних дитячо-
ЮНаrоКй^ СПОРIИВНИХ JK Г В/ДаТК/ tsa

утримання яких здlйснюються з бюджету

у розрiзilх видiв (ДЮСШ, КДЮСШ.
СДЮСШОР) у регiональних спортивних
змаганнях:, грн, 1 244,з4 1 244 з4 1 294,15 1 294.1 400 4,00

дюсш
грн, 1 162,,49 1 162 49 1 211 зб 1 211 зб 42а 4,2а

СДЮСШОР, грн, 1 95в,07 1 958,07 2 ад7 77 2 ад7 77 458 4,58

Середня BapтicTb одиниц] придбаного
малоцiвного спортивЕого обладнавня та
iьве,lтарю для kомулалый) ди] ]чо
юнацьких спортивних шкiл, видатки на

утримання яких зд йснюються з бюджету,

розрiзi iX видiв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
954,36 954.зб 1 144,з2 1 144,з2 1 9,90 19,90

дюсш
, гOн, 872,49 872,49 1 123,35 2в 75 28,7 5

]ДЮСШОР, грн. 2 з51,58 2 351,58 1 442, 1 442 зб _зв бti _з8,66

Кiлькiсть п]дготовлених у комувальвих
дитячо-юнацьких спортивних школах,
sидатки ва утриманsя яких зд]йснюються
з бюджету у розрiзiiх видiв (ДЮСШ

ЦЮСШ, СДЮСШОР) майстр]в спорry
Украiни/кавдидат]в у майстри спорl у
Укра ни з вих] осiб 80 в0 66 ,17,50 _,17,50

чоловiкiв, осiб 58 45 45 -22,41 -22,41

жisок, осiб 21 21 -4,55 _4,55

ДЮСШ, з них:

, осiб 80 80 66 66 _1 7,50 _17,50

чоловiкiв, осiб 5в 45 45 -22,41 -?2 41

22 22 21 21 -4,55 -4.55

UлнJUшUн, осiб
чоловiкiв, ос]б
жiнок, осiб

Кiлькiсть учнiв комувальпих дитячо-
юнацьких спортивних шкiл, видатки на

лримання яких здiйснюються з бюджету,

у розр]зiiх видiв (ДЮСШ, ЦЮСШ,
СДЮСШОР), як здобули призовi мiсця в

РеГlОlаПDrИ/ С]ОРТИВts/Х JМа-аtsdЯ\ , ОСlб 1 259 1 259 1 259 1 259

чолов]кiв, осiб 755 755

жiнок, осiб 504 504 504 504

ДЮСШ, з них:

, осiб 1 100 1 100 1 100 1 100

чолов]кlв
. ос]б 660 660 660 660

жiнок

, осjб 44а А40 440 44а

СДЮСШОР з них: осiб 159 159 159 159

чолов kiв осiб 95 9] 95

жiHoK, ос б 64 ь4 64 64

Динамlка к]лькостi учн в комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
видатки на утримання яких зд йснюються
з бюджету, у розр]з] iх видiв (ДЮСШ,
КЦЮСШ, СДЮСШОР) пор вняно з
минчлим 0оком:. вiдс. 1 05,82 1 05,в2 10з,9з 1 0з,9з 17о

жiнок, вiдс, 1 0з,7з 1 0з.73 1а4,з2 0,57 0,57

ДЮсш,зних: ,вiдс. 1 06.5з 106 53 1 04,з8 1 04,з8 -2,а2 -2 а2

чоловiкiв, вiдс, 1ат 1а7 1 04,1 6 1 04,1 6 .2,65 -2 65

жiнок, вiдс, 105,13
,]05,1з 105,05 1 05,05 -0,0в -0 0в

СДЮСШОР, з нл 100 ,] 00 100 100

чоловlк]в, вlдс,
,]02,35

1 02.35 100 100 _2 з0

жiвок, вiдс. 96,1 9 96,1 9
,] 00

,100 3,96 з96

1Oej 5 / 10з 2,ь1



5.5 " В uKo нан ня i нвесm чцiй Hux (п poeKmiB) п роерам" :

5.6 "наявнiсmь фiнансовuх порущень за резульmаmамч конmрольнчх захоdiв":

бiHaHcoBi порушення вiдсугнi,

5,7 "Сmан фiнансовоТ dчсцчплiнч":

Ф,rаlсова дисципг,lа на висо(ому piBHi зг,дно закоrодавс-ва У{раlни:

6. Узагальнений висновок lцодо:

ахmу uьнос mi бюdже mноl про2 рам ч

здорового способу жипя, пiдготовки спортсменiв для резервного спорry;

ефекmuв Hocmi бюOжеm Hoi проера мч
програма ефепивно сприя€ напрямам дiяльностi в забезпеченнi та розвитку дитячо-юнацького спOрту;

корuс Hocmi бю dжеm Hoi rlроzрам
залучення дiтей до дитячо-юнацького спорry,

dов еосmроrов uх насл iaxiB бю dжеm Hoi проера мч
можливiсть проведення авалiзу розвитку дитячо-юнацького спорту на TepMiHi

Голавнчй бухzалmер

код показники

заrальний обсяг
фiнаасування

проекry (програми),
вGьо го

План на звiтний перiод
з урахуванням змiн

виконано за звiтний
перlод

Вiдхилення виконано всьоrо
3аличJок

фiнансуаання на
майбутнi перiоли

1 2 4 5 6=5-4 7
,1,1 Надходження всьоrо: х х

юджет розвитку за джерелами х х
загального х х х

запозичення бюджету х х

Видатки бюджету розаитку
всього:

х х х

всьоrо за irвестицiйними проеýами
Капiтальнi видатки з лримання

бюджетних установ
х х х

I


