
Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо цiйснення
оцiнки ефекгивностi бюджетних програм

оцlнl(A ЕФЕктивност1 БюджЕтноi прогрАми
за 202l piк

110оOоо KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbкoi рми
(ктпквк мБ)

2. 1110000
(ктпквк мБ)

3. 1115041
ктпквк мБ)

(найменування головноlо розпорядника)

0810 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд
(КФКВЮ (найменування бюджетноi програми)

4, Мета бюджетноi програми: Збереження та пiдтримка в належному технiчному cTaHi iснуючоТ мережi спортивних споруд та спортивних споруд
громадських органiзацiй фiзкульryрно-спортивноj спрямованостi, забеэпечення ix ефекrивного використання для
проведення спортивних заходiв

5, Оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5,1 "Вuконання бюOжеmноТ проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх коч!miв":

5.2 "Вuконання бюdжеmноi проерамч за ёжереламч наOхоdжень спецiальноео фонdу":

м
з/п показники План з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

,l 3алишок на початок pokv 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

повернення кредитiв
2.4. iншi надходження

3алишок на кiнець року
вт.ч.

3.,l . власних надходжень
3.2, iнших надходжень

5.3 "Вuконання резульmаmчвнuх показнuкiв бюOжеmноi проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

План з урахуванням змaн Виконаном
зlп показники заrальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

1. Видатки (наданi кредити) 1 840"110 540,864 2 380,974 1 840,110 540,863 2 380,973 _0,001 -0,001

вт, ч.

1,1.
УmрUманffi mа фiнансова пidmрuмка
слорmчвнuх спору0 1 81о,l1о мо,864 2 з80,974 1 840,110 540,863 2 з80,973 -о,Oо1 -0,0о1

1,1,1.

Утримання в належному frанi iснуючоТ мережi
спортивних споруд комунальноi форми
власноfri та забезпечення ix ефепивноrо
функцiонування для проведення спорilвних
заходiв 1 840,,l10 540,864 2 380,974 1 840,110 540,863 2 з80-97з _0.001 _о,001

показниками винишомiж та кощlв

3атверджено паспортом бюджетноТ
програми

виконано Вiдхиленням
з/п показники

загальний
фонд

спецlальнии
фонд Разом

заrальний
фонд фонд Разом

заrальний
фонд

спецiальний
фонд Разом

1

Уmрuманffi в mежному cmati iснуючоi мережi спорmчвнuх споруО Ko0y$ilb0oi формч власносmi mа забезпечення ik ефекmчвно2о функцiонуванffi dля провеdення
спорmчвнuх захоOiв

затрат
Кiлькiсть спортивних слоруд комунально'i

форми власноfri, од, 1 1 1 1

обсяг фiнанфвоi пiдтоимки з бюджеw, гон, 1 840 110 1 840 1l0 1 840 110 1 840 110
Пояснення щодо причин розбiжностей Miж затвердхеними та досягнугими резчльтативними показниками
Розбiжноfri мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсутнi
продчfiч

Загальна площа примiщень, якi
викориfrовуються для тренувального процесу,
заходiв, кв- м, 12а2,з 1282,з 1282,3
Кiлькifrь спортивних заходiв, од. 21о 21о 165 ,165 -45 _45

кiлькiФь годин тренчвального процесч, од. 3 500 3 500 2299 2299 -1 2о1 -1 2о1
пояснення мlж та показниками

мiж затвардженими та досягнгими результативними показниками виниши внаслiдок виконання Поfrанови Кабiнеry MiHifrpiB Украiни вiд 1 1 березня 2020 р, N9 21 1

поширенню на територii УкраIни гоfроТ респiраторноi хвороби covlD-19, спричинено-{ Kopoнaвipycoм sARS-cov-2", зi змiнами, та вiд 22 липня 2020р М 6,41 "Про вfановлення

а йме проведення спортивних заходiв з дотриманням вlдловlдних Фнiтарних l протиепiдемiчних заходlв, цо влинуло на зменшення кiлькоФi проведених заходiв та кiлькостi годин

години тренувального

мiж та на

,74 74

показниками виниши збiльшення



.3о 4l -30,4111,49111,49141,89141,89
спорilвних зilодlв

з
годин тренувапьного
з

а2125

мiж

SARS-cov_2".

"проберезня р,виконаннявиниюипоказникамидосягнутими результативнимита 641N9 вfrановленнята липня22 "прозiSARS-cov-2", змiнами, вiд 202ОрcovlD-1 KopoHaBipycoMспричиненоiна хворобиреспiраторноiтериторii гоflроIУкра-lнипоширеннюзапобiгання 9,covlD-1 KopoнaBipycoMспричиненотзначнимlз гоfrроi респiраторноТ хворобипоширеннямна територiiзаходiвпротиепiдемiчнихпосилених кlлькоfilта годинзапровадження кiлькоfri заходiвзменшення проведенихнащозаходiв, влинулоGнiтарних протиепiдемiчнихвiдповiднихзаходiв дотриманнямйме спортивнихпроведення

о6'екmiвхапimьнФо2

на 540540

646о4о646 646ЭiйiБна дщина теплопроводу, цо пiдлягао

DeMoHTy, м.

теплопроводу, що плануеться

1
1

показникамита

тамlж

та

222

мiж

1

1
2

та

на яких плануоться провеfrи

витрати на проведення капiтального

кошlв

показниками

на початок

мiж

Mix

виконання

100100100100
FЙiмонаня робiт на кiнець бюджетного

перiоду, 0/о, вiдс.
показникамита

П-"."""*" yci напрями викориfrання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi проrрами,

5.4 ''вuконання показнuкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереdньоео року":

м
з/п показники

Попереднiй piK Звiтний piK
Вiдхилення виконання

(у вiдсотках)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом
загмьнпй

фонд
спецiальний

Фонд
Разом

2

загальнии
фонд

спецiальний
Фонд

Разом

1
,| 1 110

Уmрuмання в належному сmанi
iснуючоf мережi спорmчвнuх споруd
комунальноi формч власносmi mа
з абезлеч ен ня ii ефехm чв ноео

фу н хцi ону в ан ня ёл я п ровеdен ня
1 110 2

1

спортивних споруд
1 1 1

1

фiнансовоТ пИтримки з бюджеry,
1 300 1 840 110 1 l10 41

3аrальна плоца примiщень, якi

використовуються для тренувального
1 1кв. м

1

кiлькiсть

2 800 2 22s9 2299 ,17, -11

показники
однiеТ години 18 18

годин тренувального 31 31 79

спортивних
cl 111 1 1

ремонmу 669

1 показники
на яких плануеться

1 1
1

646 646 646 646

на 11484 346

теплопроводу, цо плануеться
кв. м.

витрати на проведення
1м

на початок

484

150 1

540

200

2
,1

1

перiоду, %,

82в2 22 8262.22
Динамiка кiлькостi



PiBeHb виконання робiт на кiнець
бюджетного пеоiодч. 7о. вiдс. 100 100 100 100

3 абезпечен ня п pu dбан ня ос нов н ux
засобiв 1в,001 16,001 -100,00 -10о,00

нцання фiнансовоi пИтримки з
бюджеry на придбання основних засобiв,

16 001 -1 00 -1 00
2 Показники продукry

Кiлькiсгь основних засобiв, якi плану€ться
придбати. од, 1 1 -1 00 100

Середя Bapтicтb одноrо основного засобу,
грн 16 001 16 001 -100 100

4 показники якосгi

забезпеченiсть основними засобами
вiдповiдно до плану на вИловiдний piK,

вiдс. 100 100 -1 00 ,100

5, 5 " В u кона н ня i нвесп u цi й н uх (проекm iB) п ро2ра м" :

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнчх захоOiв":

Фiнансовi порушення вiдсутнi;

5.7 "Сmан фiнаHcoaoi dчсцuплiнч":

Фiнансова дисциплiна на високому piBHi згiдно чинноrо законодавства;

6. Узагальнений висновок lцодо:

а кm уал ьн ос m i бюОжеm ноТ п роера м u
Програма е акryальною;

ефекm чв нос m i б юdжеm Hoi п роера н ч
Фiнансова дисциплiна на високому piвHi згiдно чинного законодавства;

корuсносm i бюОжеm Hol проzра м
Бюдrкетнi асиrнування розподiленi рацiонально та викорисгано ефекгивно.;

dовzосm poKoBux насл idкiв бюdжеm ноТ проерамч

Головнча бухеыmер Вimа cNlTAH
(iнiчiали/iнiцiал, прjзви!,F)

код

загальний обсяr
фiнансування

проекry
(проrрами),

всьоrо

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення виконано всього
3алишок

фiнансування на
майбутнi перiоди

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

)ЮДЖеТ РОЗВИТКY За ДЖеРеЛаМИ х х х
Надходження iз эагального фонду
бюджеry до спецiального фонду (бюджеry х х х
3апозичення до бюджету х х х
lншi джерела х х х

2
Видатки бюджеry розвитку

всьоrо:
х х х

2.1 Всього за iнвестицiйними проепами

2.2
Капiтальнi видатки з }примання

бюдх(етних чстанов
х х х

16 0о1

показники


