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Додаток
до Методичilих рекомендацiЙ щодо злiЙсненllя

оцiнки ефективностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрдми
за 2022 рiк

KoMITET по культурl l спорry вlнницькоi Mlcbkoi рАли1, 1100!qq
(fiпквк мБ)

1 1 
,l0000

(вайменування головного розпорядfi ика)

2,

3,

KoM|TET по
(fiпквк tilБ) (найменування в]дповiдального

081 0 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних1115041
(кФквю (найменування бюджетноi проlраNlи)

4. Мета бюджетноТ програми: Збереження та пiдтримка в належному технiчному cTaHi iснуючоТ мережi спортивних споруд та спортивних слоруд

громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивнот спрямованостi, забезпечення ix ефепивного використання для

проведення спортивних заходiв

5. Оцiнка ефекrивпостi бюджетноi програми за криторiями:

5,1 ''Вuконання бюёжеmно| проерамч за напрямамч вuнорuсmання бюdжеmнчх кошmiв":

5.2 "Вuконання бюdжеmноi'проерамu за ёжереламч наdхоOжень спецiальноео фоtldу"

N9

з/п показники План з урахуваtl}lям змiн виконано Вiдхилення

] Залишок на початок року х х
вт,ч.

1,1, власних вадходжень х х
1-2. iнших надходжень х х

надходження
вт.ч,

2,1 власнi надходження
надходження позик

2.з, повернення кредитiв
2.4. iHmi надходження

з Залишок на кiнець року
вт,ч.

3.1 власних надходжень
3,2, iнших надходжень

5,з "вuконання резульmаmuвнuх показнuкiв бюажеmноr проерамч за напрямамu вuкорuсmання бюёжеmнuх кошmiв":

fiпквк мБ)

Nq

з/п показtiики
План з урахуванням змiн виконаrlо илення

загальни и

фокд
спецlалыlи и

фонд
Разом

загальний
фонд

спецiальн ий

фонд
Разом

загаJlьн и и

фоllл
сl|ецlальнии

фоllл
Разом

1 видатки (наданi кредити) з ,i41,146 97,146 3 2за,292 з 141.146 97,146 з 23в,292

вт,ч.

1.1 97 146 3 146 з 292

Утрймання в належному cтaHi ]снуючоi мережi
споруд камунальвоi форми

власност та забезпечевня ix ефепивного
для проведення спортивних

з ]4з 141 146 з 141

касових видаткiв (нада!их з за напрямом використання

основних засоб в 97 1 97, 146 97

ВИ"л""-" "бс"il-ка 
Ы(наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використанпя бюджетних коштlв

вiд обсяпв затверджених у паспортi бюджетноi програми вiдслн

N9

з/п показники

Затверджено паспортом Оюджетноa
програми

Ви KoHa}lo Вiлх илення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разо м
загальний

фонд
сr]сцlальнии

фонд
Разом

загаJIьни и

фоt]л
сtIецlал ьнии

фоllл
Ра]ом

1

1

К]лькiсть спортивних споруд комунальноl
фоDмй власностi, од, 1,0 1,0 1,0 1,0

2 Об"", ф д*чrу, Бп - 3 141 146,з1 з 141 146,31 3 141 146,з1 з 141 146,з1

продчктч

1

площа
для тренувального прочесу,

кв, 12в2,з 12в2,з 12в2,3

2 Кiлькiсть спортивних заход]в, ол 210 21а -1в7

пояснення мж показниками

м]ж фактичними та затверлжевими результативними показниками виl]икли анаслlдок того, що на захоли не проведен, в зв'язку з в йськовою

та 24,а2,2а22 в

з К]льк сть годин тре!увального процесу од з 500,0 з5000 2 477,а 1 02з0 _1 02з,0

Ilояснення цодо прйчин розб]жностей м ж затвердженими та досягнутими результативними показниками
того цобулопроведеноменшегодиsтренувальпогопроL]есу вiв'язкузsйсь}оsоюагрLсi"юРозб]жност] м ж фактичними та 3атвердженими результативвими показниками вини|ли внаспiдок

вослного стану в Укра Hiросiйськоi федерац I проти Украiни та введенням, вjдповiдно до Указу Президента Укра ни вiд 24 02,2022 рОку N964/2022

1

Середня Bapтicтb однiеi годиви тренувального
пDоцесч грн, 509,86 509,86 509,86 509,вб

якостi

1

Динамiка кiлькостi спортивних заходiв
пор вняно з минулим роком, вiдс, 100 00 100,00 1з,94 1 з,94 _вб 06 _вб 06

Пояснення щодо причин розб жностей мlж затвердженими та досягнлимй результативними показникаfrи

Упрuмання па фiнансова пidmрчмка
спооmlвнчх спооvd з 141 146 з 141 14в

Епopуdкoмунaльнo'iфopмuвлacнocmimaзaбёзпeчe]1няiieфeкmuвнoaoфункц[oнувaнняdляпpoвeoення
спопmпнttу зауопiв



з вlиськовоюв
розбiжностi

та
вин иm ипоказниками того,внасл док цота затвердженими результативними на piK заходи не

N964l2022 воOнноaо

годин тренувапьного
107з

мiж

7 741а7 74 7 74

виникли

засобiв2 забезпечення
мiж

надання фiнансово
97 9797

1 на

основних плавуеться
1

48 573 000 4в 57з 00048 57з,000 48 573 000
1 Середня Bapтicтb одного основного засобу,

ТlББ"йй" y"i напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно'i програми,

5.4 "вuконання показнuкiв бюожеmноi'проерамч порiвняно iз поназнuкамu попереdньоео року":

Вiдхипення виконаlltlя
(ч вiлсотках)3вiтний piкПопереднiй piK

спецiальни й

фонл
Разом

фонл Разом
загальнии

фондРазом
загальнии

фоt{д
загальни и

фонд
спецiальний

фонд
з/п показlлики

70,704 -82,039 36,00797,146 3 238,292540.863 2 380,973 3 141,1461840,110Видатки (наданi кредити)

-100,000540,863 540,863
3абезпечення ка пi mальноео ре мон mу
o6'cKmiB

1

1
,l

об'сfriв, на яких плануеться
замiну труб теплопостачання,

-1 00646 646
3агальна довжина теплопроводу, що
пiдлягае ремонту, кв. м.

10

теплопроводу, що плануеться

кап тального ремонту 1 м тепломережi.

на
1540

2

12

кв. м.

витрати на

якостi
на початоквиконання

-1 00,00 -1 00,00100 100
PiBeHb виконаЕня poblT на кlнець
бюджетного перiоду, %, вiдс.

70,7043 141,146 3 141,1461 840,110 1 840,110

Уmрчмання в належному сmанi
iснуючоi мережi спорmчвнuх спору0
комунальноi' формч власносmi mа
забезпечен ня ii ефе кmчв ноео
фун кцiонува н ня dля п ров еd ен ня
спооmчвнчх захоOis

спортивних споруд комунальноl
I

11

Обсяг фiнансовоТ пiдтримки з бюджету,
1в401 3 14118401

l zёz11

3агальна площа примiщень, якi

використовуються для тренувального

-вб2з -вб,165 23165Кiльк]сть
2 4772

1174

7 7кiлькiсть
показники

показники

31 ,39107,74 31 ,3982,00 1о7,74в2,00
годин тренувального
з

_в7,501з,94 -87,501 1 1,49 1 1 1,49 1з,94
Динамiка кiлькостi спортивних заходlв
порiвняно з мивчлим роком, вiдс,

97,146 97,146
Забезпеч ення п рч dб а н ня ос нов tl u х
засобiв

на придбання основних засобiв,
энадання

197

основних планусться

з Показники

4в 57з.0004в 57з,000
Середня BapTicTb одного основного
засобу, грн,

затDат

_ 100,00 -100 00

-1 00

27о4-з2 -1 00 0с

гDн, з 141 146,31 70,7а

1rв2з

2 299 24/l.L

Середня BapтicTb однiеТ години
тпеячRапьного пооuесv. гон, 5о2 74 509 86 509.вс



5.5 "Вuконання iнвесmuцiйнux (лроекrпiв) проерам" :

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнчх захоdiв":

Фiнансовi порушення вiдсутнi;

5.7 "Сmан фiнансовоi dчсцчплiнч":

Ф]нансова дисциплiна на високому piBHi згiдно чинного законодавства;

6. Узагальнений висновок lлодо:

а к mу ал ь нос m i б юOжеm Hoi п poz ра м ч
llрограма с актуальною;

ефекm чв нос mi б юOжеm Hoi' п роера м ч
Э нансова дисциплiна на високому piBHi згiдно чинного законодавства;

к о р uc нос mi б юdжеm н oi п рое ра м
Ьюджетнi асигнування розподiленi рацiонально та використано ефективно.:

d о в ?ос m ро ков uх на сл i0 Ki в б юOже mноi п рое ра м u

aолоенцi бухеалmер Bima САлтАН 
,

(iнiц али/lt]цiал прiзвище)

код показники

3агальний обсяг
фiнансування

проекту (проrрами),
всьоrо

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

вiдхилення виконано всьоrо
Зал и шок

фiriансуваl]tlя lia
майбутlli перiоди

1 2 4 5 6=5-4
1.1 Надходження всього: х х

х х х

х х х

Запозичення до бюджету
х

lншi дхерела

2
Видатки бюджету розвитку

всього:
х х х

Всього за iнвестицiйними проепами

2,2
капiтальнi видатки з угримання

бюметних установ
х х х

Надходження lз загального фонду
бюлжетч до спеuiального фондч (бюджетч

х


