
Додаток
до Методичних рекомеЕдацiй щодо здlйсненllя
оцiнки ефепивt]остi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностI БюджЕтноi прогрдми
за 2022 piK

1 
,l00000 KoMITET по оtзичнtй кульryрl l спорту вlнницькоТ MlcbKoT рАди

2,

(ктпквк п,4Б)

1110000

thайме-уваrня Iолов-о-о роз]орядп/{а)

(кгпквк l\,лБ)

KoMITBT по оlзичнlй культурt t спорту вlнницькоТ MlcbKoT рдди
(наймен) ванhя в,дгов;дальноl о вr'hоhав]я]

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я населення "Спорт для Bcix" та
проведення фiзкульryрно-масоtзих заходiв серед населення рег|ону3, ,| 115061 0810

fiпквк мБ) (кФквю (найменування бюджетноI програми)

4, Мета бюджетноi програми Здiйснення фiзкультурно-масовоТ роботи серед населення пiдтримка спорту вишlих лосягt]е]lь та захоли 3

регiонального розвитку фiзично1 культури та спорту,

5, Оцiнка ефекгивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюdжеmноi проерамч за напрямамч вчкорчсmання бюOжаmнчх кошmiв":

Ne

з/п гlоказ н и ки
План з урахуванням змltl Виконано

загальний
фонд

спецlальни и

фонд
Ра зом загаJlьн ии

фонд
споцiальний

фоttл
Разом

загальний
фонл

спс1,1iаrlьllий
фонл

Разом

видатки {наданi кредити) 1 780,983 1 780,983 1 780,975 1 7в0,975 -0,008 -0,00в

вт,ч,

1,1"

Забе зпечення Оiяльносmi м ic цевчх
це HmpiB ф iзuчно?о з0 оров'я насел е н ня
"Спорm 0ля Bcix' mа провеdення
фiз кул ьmурно-масов uх з aXodiB с е реd
населення peeioHy 1 780,98з 1 780,983 1 780,975 1 780,975 -0,008 -0,008

1,1.1 1 1 1 ]

фактичного використання коштlв

5.2 "Вuконання бюdжеmноi проерамч за dжереламч наdхоdжень спецiальноео фонOу"

N9

з/п показн ики План з урахуtsанням змiн виконано ВiдхиJtення

1 3аJ]ишок на початок року х х
вт. ч,

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

Надходження
вт,ч,
власнl надходження

2,2 надходження позик
повернення кредитlв

2-4- iншi надходження

3 Залишок на кiнець року
8т,ч.

3,1 власних надходжень
з-2. iнших надходжень

5.3 "Вчконання резульmаmчвнuх показнчкiв бюOжеmноi'проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

Nc
з/п показники

Затверджено ласпортом бюджетноl
програми

виконано ВiдхиJ]с l{tlя

загальний
фонд

с поцlал ьни и

фоl]д
Разом загальн ии

фонд
спецiал ьн и й

фоltд
Разом

загал ьн ии
фо Hrr

с псцiаI] bll и й
фонл Разом

1 спорmчвнuх захоdiв,
эатрат

1 Кiльк]сть фiзкультYрно-масових заход в,, од 5в 72 14 14

показЕиками

мiж та показffиками виникли

продупу

1

Кiлькiсть учасник в (людиsо днiв) заход в, як]

зд]йснюються на територii регiону
без-осередtsьо стругryрts/м пlдроздlлом
мiсцевих органlв,, од 92 600 92 600 6 600 6 600 _вб 000 ,Еб 000

MiX фаfiичними та затвердженими результативними показниками виникли тOго, що запланована на зменLцилась, в

в]иськовою та 24 а2,2а22 воOflного

,1

Середнi витрати на проведення одного

фLзкультурно-масового заходу, грн 30 706,60 30 706,60 24 735 77 24 735,77 -5 970,вз 5 970 83

мж та показвиками

мж та пOказниками

2

Середпi витрати на одного учасника (людиЕо

деrь, заходlв q<i здiйсrююIься tsа Iep/Iop i

регiону безпосередньо струюryрним
пiдDозд лом мiсцевих оDганlв,, грн 19,2з 19,2з 269 в4 269,в4 250,61 250,61

гlоясЕевня мiж та

якост]

1,



|Дльам,rа,,л"костi за.од,в, ячl зд;снюють(я на 
|

|ТеРИТОРl РеГlОпУ ГOР ВНЯНО З ПОГеРеДh,М l

1 |potoM вдс l
,101 

,75 101,75 7,1з 7,1з -94,62 -94,62

Пояснення щодо причин розбiжноФей мiж затвердженими та досягнлими результативними показЕиками

та затвердженими результаIивними показниками виниши того, що запланована piK фактичl]о змевшилась, s

з в иськовою 24.о2 2о22 воснного

к]лькост учасникiв заходiв
2 1

пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердхеними та досягнутими результативними показниками
льшен|я фаfiично проведених ф]зкультурF]о-масових захолiв

,1 зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноl програми

5.4 "вuконання показнuкiв бюOжеmноi проzрамч порiвняно iз показнчкамч попереOньоеО РОкУ":

5.5 "Вuконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерам":

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв":

Фiнансових порушень не виявлено;

5.7 " Сmа н фiнансовоi' ачсцчпл i н ч" :

Фil lаtsсова дисциплiна на достатньому piBHi;

6. Узагальнений висновок lцодо:

а кmу ал ьнос m i б юdжеm ноi проz ра Mu
Бюджетна програма е актуальною так, як спрямована на залучення бiльшоl'кiлькостi llаселення фiзичноi куJrьтури ,

ефе к m чв нос m i б юd же m н oi' п ро2 ра м ч
Ефективн]сть висока,

ко pu с нос m i б юё же m ноi п ро2 ра м
Програма спрямована на здiйснення фiзкультурно-масовоl роботи в регiонi:

dовzос m poKoBu х насл i0 KiB бюOжеm Hoi п роера Mu

Вimа

Звiтний piк Вiдхилення виконанflя
(у вiдсотках)Попереднiй piK

спецiальний
фонд Разом

загал ьн и и

фонл
спецiаль\lий

фонд
Разомзагальний

фонд
спецiальни й

фонд
Разом

загальний
фонд

N9

з/п показники

1 780,975 ,l35,461 135,461756,379 756,379 1 780,975Видатки (наданi кредити)

1 780,975 135,4617 56,379 756,379 1 780,975

О р2а н i за цi я ф i з ку л ьm у рно-оз dо ров ч оТ

0iял ьносmi, провеOення м acoBu х
фi зкул ьmу рно-озOоровч u х i
спорmчвнчх захоOiв,

] Показники затрат
57

6 -9з _93s2
безпосередньо структурним пiдроздiлом

здiйснюються на територi[ регiону

269,84 3 1 9в,7в з 198,7в

Середнi витрати на одното учасника
(людино-день) заходiв, якi здiйснюються
на територii регiону безпосередньо
струffурним пiдроздiлом мiсцевих органiв ,

грн, в,1в в,l в 269,84

1 3 269.в1 1 з 269,в1 24 735,77 24 735,77 86,41 86,41
Середнi витрати на проведення одного
фiзкультурно-масового заходу., грн,

4 Показники якост'

1 69,76 1 69,76 126,32 126,32 -25,59 _25,59
Динамlка кiлькостi учасникiв заходiв,
порiвняно з попереднiм роком, вiдс,

7,13 7,13 -92,Е7 -g2,B7

Динамiка кiлькостi заходiв, якi
здiйснюються на територil' регiону,
порiвняно з попереднiм роком, вiдс, 100,00 100,00

кол показн ики

3аrальний оосяг
фiнансування

проеffiу
(програми),

плаtl на звiтний
перiод з

урахуванням змill

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення викоtsано всього
заrtи шtок

фiнаhсуваllliя lla
майбуrнi лсрiо,l1и

,| , з 4 6=5-4 ?

1.1 Надходження всього: х х х
Бюджет Dозвитку за джерелами х х х
Надходження iз загального фонду
бюджету до спецiального фонду (бюджету х х х

3апозичення до бюджету х х х
LHml джерела х х х

2
Вилатки бюджеry розвитку

всьоrо:
х х х

2.1 Всього за iнвестицiйними проепами

2.2
Капiтальнi видатки з утримання

бюджетних чстанов
х х х

Головнuй бrrQалmер
(lвrцiали/iвiцrал прiзвище)

1оо о9l 126 з2l 26,2зl 26,2з

чд

2l1 :12lbKicтb фiзWльWоно-масових заходiв., 5/ 72

92 52а 6 600


