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11ооOоо KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорry вlнницькоi мlськоiрми
(ктпквк мБ)

l 1 t0000

(найменування rоловного розпорядни€)

2. Фlзичнlй кульryрl l MlcbKoi
(найменування виконавчя)

пiдтримка спорry вищих досягнень та органiзацiй, якi здiйснюють фiзкульryрно-спортивну

(ктпквк мБ)

з. 1 1,15062 081 0 дiяльнiсть в регiонi
кrпквк мБ) (кфквц (найменування бюджетноТ про.рами)

4. Метабюджетноiпрограми: Здiйсненняфiзкульryрно-масовоjроботисереднаселення,пiдтримкаспорryвищихдосягненьтазаходиз
регiонального роэвитку фiзичноТ кульryри та спорry

5. Оцiнка ефекrивностi бюдкетноТ програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюОжеmноТ про2рамч эа напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

5,2 "Вuконання бюОх<еmноТ про2рамч за 0жереламч наdхоOжень спецiальноео фонау":

5.3 "вuконання резульmаmuвнuх показнuкiв бюожеmноi про2рамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

N9
зrп показники

План з урахуванням змiн виконано
загальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

загальн ий
фонд

спецiальний
dDонл

Разом
заrальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

lидатки (ffаданi кредити) 5 552,94з 5 552,94з 5 552,9з7 5 552,937 -0,0 -0,006

вт.ч.

1.1.

Пiаmрuмха спорmу вuчlш 0осяzнень mа
ореанiзацiй, яхi зОiйснююmь фiзкульmурно
споDmчвнч оiяльнiсmь в peioHi 5 552,цз 5 552,913 5 552,937 5 552,937 -0,006 -0,0об

1.1.1
Виплата fiипендiй Micbкoi ради крацим
вихованцям спортивних шкiл Mifra 22,з93 22,393 223а7 22,за7 -0,006

1-1-2.
3аохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та
дiячiв фiзичноi кульryри i спорry регiону, зз6,000 336,000 336.000 зз6,000

1.,1,3.

Сприяння дiяльностi эашадiв фiзичноi
кульryри i слорry та органiзацiй фiзкульryрно-
спортивноi спрямованостi, 5 194,550 5 194,550 5 194,550 5 194,550

Вiдхиленнявиконано
м
з/п показники План з урахуванням змiн

хх1 3алишок на початок року
вт.ч.

хх1 .,1 власних надходжень
хх1.2. iнших надходжень

2 адходження
ат. ч.

2.1 власнi надходження
надходження позик2.2,

2.3. повернення кредитiв
iHmi надходження2.4.

J 3алишок на кiнець року
вт, ч,

3.1 аласних надходжень
3,2, iнших надходжень

ВiдхиленнявиконаноЗатверджено паспортом бюджетноТ
програми

загал ьни й
фонд

спецiальний
фонд Разомспецiальний

фонд Разом
заrальний

фонд
спёцiальний

фонд
Разом

м
з/п показники загальняи

фонд
шхш мlсmа

22з87 -з2 -5,68 -5,6822з93 22за7,з2
Обсяг вшрат на виплаry mпендiй кращим
Yчням спорilвних шкiл Mitra, грн,

2 595
Кiлькifrь учнiв комунальнихдитячо-юнацьких
спортивних шкiл Mifra, осiб

пDодчfrч

16 lo
спортивних
MicbKoi

11MlcbKol

100,00 100,00 100,00
Динамiка збiльшення/зменшення кiлькостi
frипендiатiв порiвняно з минчлим роком, вIдс, 100,00

l

-о ооб

1

затоат

1616

-0 0s_0,0s155 5€ 155.56



2 вчdаmнuх mа оiячiв

на виплаry крацим
та тренерам за вифкi спорilвнi

336 000 ззб 000 ззб о00 з36 000

Кiлькifiь B}цiB заохочень/винагород, цо
виплаччються щомiсяtя,, од, 1 1 1 1

продчпч
Кiлькifrь спортсменiв, якi отримують frипендii,
од, 6 6 6 6

якl 7 7

2 2

3 зашаdiв mа

фiзичноI кульryри
органiзаЦй фiзкульryрно-спортивноi
спрямованоffi, яким надаеться фiнансова

з

спортсменiв команд та
211 211211

Середнi витрати на одну оФбу (контингент),
яка займаеться в зашадах фiзичноi кульryри i

mорry, органiзацiях фiзкульryрно-фортивноi
фряiмованоfii, lло отримують фiнанфву
пiдтримку з бюджеry,, грн. 2461а,72 24ыа,72 24 61в,72 24 618,72

розмiр одному

фiзичноi кульryри i спорry, органiзаЦi
спрямованоfii, цо

649649 з1

Динамiка кiлькоfii ФopTcMeHiB зашадiв
фiзичноi культури i спорry, органiзаЦi

фiзкульryрно-спортивноi спрямованоfr i, цо
отримують фiнанфву пiдтримку з бюджеry,
порiвняно з минулим роком., вiдс, 104,98 104,98 104,98 104,98

l-и"*"ч"оr""" y"i напрями використання бюлжетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноТ програми.

5.4 "Вuконання показнuкiе бюОжеmноi про2рамч порiвняно iз показнuкамu попереOньоео року":

м
'п

показники
Попереднiй piK Звiтний piK

Вiдхилення виконання
(у вiдсотках}

загальний
Фонд

спецiальний
фонд

Разом
загilьний

фонд фонл Разом
заrальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

Видатки (наданi кредити) 5 87,1,589 5 871.589 5 552,937 5 552,937 -5,427 -5,427

Вuплаmа сmuленdiй MicЁ,Цoi раdч
крашuм вuхованцям спорmчвнuх щкiл
мiсmа 22.389 22,389 22,387 22,387 -0,оо8 -о,оо8

1 показники

Обсяг витрат на виплаry сгилендiй
22 38722 12 12

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-
2 497 2 2 4 4шкlл осiб 2

гlоказники

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл мiсга, що

1MlcbKol 1 1

Щомiсячний розмiр стипендiТ MicbKoT ради,
1 11 1

4 Показники

Динамiка збiльшення/зменшення кiлькостi
сгипендiатiв порiвняно з минулим роком,

,l

3аохочен ня Buoa п н uх спорmс мен i в,
mренерiв mа diяч iв фiзччноТ,о,/льmурч
i спорmу реёiону. зв6,000 366,000 336,000 ззв,000 -8,197

Обсяг видаткiв на виплаry стипендiй
кращим спортсменам та тренерам за
високi спортивнi досягнення., грн. з66 000 366 000 336 000 з36 000 -8,20

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, lло
1 1 1 1

2 показники
спортсменiв, якi отримують

11
-57 14

Кiлькiсть Tpeнepiв, якi отримують стипендiТ,

од. о 9 т 7 -22,22

3 Показники

Сеоеднiй розмiD щомiсячноТ сrипендii, грн, 1794,12 1794,12 2 800 2 800 56,07

lатпят

1

2 ?

@ни,
|тренери, видатнi дiячi), порiвняно з минулим
looKoM вiдс 58,82 58,8i 58,82 58,82

lкiлькifrь
lпсiя 211

649 з18 7a 64о з18 7:

-0.02-он

1оо о0100 00 100,00

-22.22

56.07



4 показники якостi
Динамiка кiлькостi отримувачiв
(спортсмени, тренери, видатнi дiячi),
порiвняно з минулим роком., вИс. 141,61 141,67 58.82 58,82 -58,48

С л pu я н ня d iял ьнос m i за кл аd iB

фЬччноi кульmурч i спорmу mа
ореан Ьацi й фi з кул ьmу рно-с по р m ч в ноТ
споямованосmi. 5 483,200 5 483,200 5 194,550 5 191,550 -5,264 -5,2а4

Клькifiь зашадiв фЬичноТ кульryри i

спорry, органiзацiй фiзкульryрно-
спортивноj спрямованостi, яким надабться

фiнансова пiдтримка з бюджеry, од. 8 8

Кiлькiсть спортсменiв команд та
органiзацiй, осiб 2о1 2о1 211 211 5,00

витрати на одну особу
яка займаеться в зашадах

кульryри i спорry, орrанiзацiях
спряiмованостi,

отримують фiнансову питримку з
27 279,6 27 279,6 24 618.72 24 618,72 -9,75

Середнiй розмiр фiнансовоТ пИтримки
одному закладу фiзичноi кульryри i спорry,
орrанiзацji фiзкульryрно_спортивнот
спрямованосгi, lло отримують фiнансову
пiдтримкY з бюджеW., грн, 685 400,00 685 400,00 649 31 8,75 649 318.75 _5,26 -5,26

Динамiка кiлькосгi спортсменiв эашадiв
фiзичноТ кульryри i спорry, органiзацiТ

фiзкульryрно-спортивноТ спря MoBaHocTi,

що отримують фiнансову пiдтримку з

бюджеry, порiвняно з минулим роком.,
вiдс, 100 100 104,98 104.98 4,98 4,9в

5.5 " В u ко на ння iнвесm uцi йн uх (п роекm iB) п ро2рам" :

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх поруlчень за резульmаmамч конmрольнuх захоаiв":

Фiнансовi порушення вiдсугнi;

5.7 "Сmан фiнаHcoaoi dчсцuплiнu":

Фiнансова дисциплiна на високому piBHi, вiдповiдно до чинного законодавства Украiни;

6. Узагальнений висновок tцодо:

а к mу ал ьн ос m i б ю0 же m Hof п ро е ра м u
Пtдтримка спорry вищих досяtнень та орrанiзацiй, якi здiйснюють фiзкульryрно-спортивну дiяльнiсгь в регiонi:

ефе кm ч в нос m i б юd же m Hoi п роz ра м u
Надання мохФивостi ефепивно виконувати посгавленi завдання бюджетноТ програми;

корчсносm i бюdжеm ноТ проерам
3дiйснення пiдтримки спорry вищих досягнень та заходи з реriонального розвитку фiзичноi кульryри та спорry,;

dовеосmроковuх наслidкiв бюФкеm Hoi проерамч
Мохоивiсть проведення аналiзу lлодо пiдвищення показникiв на

В|mа сАлтдн

код показнякr

загальний обсяr
фiнансування

проекry
(проrрами),

всього

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилоння виконано всьоrо
3алишок

фiнансування на
майбутнi перiоди

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=3-7
l .,| надходження всього: х х х

Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження iз загального фонду
бюджетч до спецiального фондч (бюджеry х х х

Запозичення до бюджеry х х х
lншi джеDела х х х

2
Видатки бюдх(ету розвитку

всього:
х х х

2.1 Всього за iнвестицiйними проектами

2.2
Капiтмьнi видатки з )примання

бюджетних установ
х х х

Головнuй буzалmер

термiни.

(iнiцiали/iнiчiал, прiзвицр)

-58 48

що
бюлжёw гон


