
оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 2021 piк

11оOооо KoM|TET по ФlзичнlЙ куль,ryPl l спорry вlнницькоТ Mlcbкoi рАди
(ктпквк мБ)

1t{0000

(найменування rоловного ро5порядника)

2.
(ктпквк мБ)

3абезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичноrо здоров'я населення "спорт для Bcix" та

3. 1115061 081 0
(кФквl9

проведення фiзкчльтчDно-масових сеDед населення

ктпквк мБ) (найменування бюджетноi програми)

4. метабюдlкетноiпроrрами: Здiйсненняфiзкульryрно-масовотроботисереднаселення,пiдтримкаспорryвищихдосягненьтазаходиз
регiонального розвитку фiзичноТ кульryри та спорry

5. Оцiнка ефекгивностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюdжеmноi про2рамч за ,]апрямамч вuкорчсmання бюажеmнuх кошmiв":

5.2 ''Вuконання бюdжеmноТ проерамч за Ожереламч наdхоажень спецiальноео фонOу":

5.з ''вuконання резульmаmuвнuх показнuкiв бюdжеmноi проерамч за напрямамu вuкорuсmання бюOжеmнuх кошmiв":

з

РазомРазомРазомз/п показн и ки

т. ч.

diяльносmi мiсцевuх
фвU9ноао зdороб h mс ф ёння

"Спорm ёля Bcix' mа лровеOенж
захоОiв сёреО

1,1

проведення мафвих фiзкульryрно-
фiзкульryрно-оздоровчоI

ВiдхиленнявиконаноПлан з урахуванням змiнз/п показники

на початок
вт.ч.

хвласних

вт.ч,
власнl

позик

на

т. ч.

3.1.

м
з/п

паспортом виконано Вiдхилення
п

показники
РазомРазом Разом

1 MacoBux

кiлькifrь 57 57 57

заходiв, якi

на територia. perioBy
frрупурним пИроздiлом

92 9292 52о

вfrрати на проведення одноrо
] 3 269,81 13 269,81 13 269,81 1з 269,81

витрап на одного учасника (людино-
заходiв, якi здiйснюються на територii

безпосередньо fr рукryрним
18 11

заходiв, на

регiону, порiвняно з попереднiм
100,00 100,00 100,00 100,00

Динамiка кiлькоfri учасникiв заходiв,
порiвняно з попереднiм роком,, вiдс, 169,76 169,76 169,76 169,76

t з*-""r"оr*" yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програми.

Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення

оцiнки ефеrrивносгi бюджетних програм

загальнии
at!oH п

Gпецlальнии
dонл

загальнии
aьон п фонд

загальний
dtонл

756l37S 756,з79 756,37g 756,373

1.1. 756.379 756.з79 7Бв з79 756,379

756,37ý 756.37€ 756 з7( 756,37€

загальняи
atlпнп

спецiальний
dlонл

заrальнии
atrnH п drонл"я*-l,жт,

818



5.4 ''Вuконання показнuкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамu попереёньоео року":

5.5 " В u конаннЯ iH весmu цi й н ux (п poeпmil) п роера м" :

5.6 ''наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоOiв":

Фiнансових порушень не виявлено;

5.7 "Сmан фiнансовоi dчсццплiнч":

Фiнансоsа дисциплiна на високому piBHi:

6. Узагальнений висновок ч{одо:

а кmу м ьнос m i б юd же m ноi п poz ра м u

Бюджетна програма е актуальною так, як спрямована на залучення бiльшоj кiлькостi населення фiзичноi кульryри :

ефешп чв нос m i б юажеm Hol п роерам u
Ефекrивнiсть висока;

ко puc нос m i бюd жеm Hoi лроера м
Програма спрямована на здiйснення фiзкульryрно-масовоТ роботи в реriонi:

dовеосm poqoBux наслidкiв бюdжеm ноi проерамч

виконання
Звiтний piKПопереднiй piK

РазомРазомРазом

м
зrп показники

79411

1 1731 173захоdiв.

О реа н i зацi я фi з кул ьmу рнъозOоров чоТ

diяльносmi, провеOення MacoBux

фi з кул ьmурно-озdоровч ux i

показники

54 500 52054 500

Кiлькiсгь учасникiв (людино-днiв) заходiв,
эдiйснюються на територii регiону

струкryрним пiдроздiлом

Середнi витрати на одного учасника
(людино-день) заходiв, якi здiйснюються
на територiТ рёгiону безпосередньо

пiдроздiлом мiсцевих органiв.,

13 7о
13967

витрати на проведення одного
967,

121
кiлькостi учасникiв заходiв,

11,11 13

кiлькостi заходiв, якi
на територГi регiону,

код показники

3агальний оосяг
фiнансування

проекry
(програми),

всьоrо

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення виконано всього
3алишок

фiнансування на
майбугнi перiоди

1 2 3 4 5 6=5-4 7

1,1 х х х

за х х х
загального х х

3апозичення до Оюджеry х х х
х

lншi джерела х

2
Видатки бюджету розвитку

всього:
х х х

2.1 Всього за iнвестицiйними проектами

2.2
Капiтальнi видатки з утримання

бюджетних установ
х х х

Головнчй бух2алmер Bima сNlтдн
(iнiцitrиliнiцiал, прiзвице)


