
Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефепивностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрдми
за 2022 pir.

1 1 00000 KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрl l спорту вlнницькоТ Ml СЬКОТ РАДИ

2,
(ктпквк мБ)

3, 1 
,l 15062 0810

fiпквк мБ) (кФкв}9

(найменування головного розлорядвика)

KoMiTeT по фiзичнiй кульryрi i спорry ВiнницькоТ Micbкoi ради
(найменування вiдлов дального виконавчя)

Пiдтримка спорry вищих досягнень та органiзацiй, якi здiйснюють фiзкультурно-спортивну
дiяльнiсть в регiонi

(найменування бюджетноI програми)

4. Мета бюджетноТ програми: Здiйснення фjзкультурно-масово] роботи серед населення, пiдтримка спорту вицих досягнень та заходи з

регiонального розвитку фiзичноi культури та спорту

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5,1 "Вчконання бюdжеmноТ про2рамu за напрямамч вчкорчсmання бюdжеmнчх кошmiв":

5.2 "Вчконання бюdжеmноi про2рамч за 0жереламч наOхоOжень спецiально?о фонdу"

N9
з/п показники Гlлан з урахуванням змiн виконано Вiдхилення

1 3алишок на лочаток року х х
вт, ч.

1,1 власних надходжень х х
1,2. Iнших надходжень х х

2 Надходження
в т ч.

2-1 влэснI надходження
2.2. надходження позик
2-з, повернення кредитiв

lншl надходження

3 Залишок на кiнець року
вт,ч,

3.1 власних надходжень
lнших надходжень

5.3 "Вuканання резульmаmчвнuх показнчкiв бюdжеmноi'про2рамч за напрямамч вuкорчсmання бюOжеmнuх кошmiв"

N9

з/п показ н и ки
План з урахуванням змiн виконано

загальнии
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фонл Разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом

Видатки (наданi кредити) 6 995,з7з 6 995,373 6 995,з72 6 995.372 -0.001 -0,00,1

вт, ч,

ПiOmрUмка спорmу вчц.|uх 0осяенень mа
оре анiзацiй, я Ki зd iOc н ю ю mь фЬ кул ьmурно,
спарmuвну diяльнiсmь в peeiovi 6 995,373 6 995,з7з 6 995,372 6 995,з72 .0,001 -0,001

1 .1.1

Виплата стипеЕдiй MicbKoi ради крацим
вихованцям спортивних шкiл Micтa ,]0,57з

1 0,57з 1а.572 1а,572 -0 001 -0,00 1

касових видаткiв (наданих за напрямом використання затверджених у паспортi бюджетноi програми, виникло
кошiв

3аохочевня видатних спортсменiв, TpeHepiB та
1-1,2- i

з за кощтlв

IJ

Сприяння дiяльностi закладiв фiзичноi
кульryри i спорry та оргавiзацiй фiзкультурно-
спортивноi слрямованост], 6 190,800 6 190,800 6 1 90,в00 6 190 в00

з за кошlв

Na

з/п показни ки

Затверджено паспортом бюджетноi
п рогра м и

в и i(oHaH о Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальни й
фонд Разом загальн ий

фонд
спецiал ьн и й

фонд
Разом загальнии

фонл
спецiал ьпи й

фонд Разо м

MlcbкoI
затрат

1

Обсяг витрат на виплату стипендiй кращим
учням спортивних шкiл Micтa, грн, 10 573 10 573 10 571,79 10571 79 -1,21 -1 ,21

ПОяСнення щодо причин розб]жностей мiж затвердженими та досяtнлими результативними показниками

2
Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-юнацьких
спортивних щк]л Micтa осiб 2 778 2 77в 2 77в

Пояснення щодо причин розбiжностей м]ж затвердженими та досягнлими результативними показниками
Розбiжностi мiж затвердженими та досягн}тими результативними показниками вiдс}тнi
продуfiу

1

Кiльк]сть учнiв комунальних дитячо-юнацьких
спортивdйх Iкiл м с]а що лрим}!т" с-lпеtsдil
Micbкoi ради, осiб 17 17 17 17

мiж та

(ктпквк мБ)

1110000

1

та

Разом



1 1 1 1

мiж показниками
та

1

та показниками
м]ж та

2 заохочення mа diячiв
затрат

1

Обсяr видаткiв на виплату Фипендiй крацим
споотсмечам та -ренерам за висок, спор-/внi
досягнення,, грн, 794 000 794 000 794 000 794 000

пояснення мlж показниками
мiж та показниками

2
К]лькiсть видiв заохочень/винагород, цо
виплачуються цомiсяця , од 1 1 1 1

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затверджевими та досягнуrими результативними показниками
та показниками

продуfiу

1

К]лькiсть спортсменiв, якi отримують стипендli,
од. 8 в 8 8

пояснення мiж аа

Розб]жностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдсутнi
2 Кiльк сть тренер в, якi отримують стипенд i, од 7 7 7 7

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнлими рgзультативвими показниками
мж та показниками

1 ереднiй розм р щомiсячноl стипендii грн, 4 411,11 4 411,11 4 411 11 4 411,11

та показниками
Розбiжноfri м ж затвердженими та досягнутими результативними локазниками вlдслнi
якостl

1

Динамlка кiлькостi отримувачiв (спортсмеви,
тренери видатнi дiячi), порiввяно з минулим
роком,, вiдс, 1 50,00 150,00 1 50,00 1 50,00

пояснення та показниками
та показниками

з 0iяльносmi зашаOiв mа

кульryри j спорту
фiзкульryрно-спортивноi

спрямованостi, яким надасться ф]нансова
1

та
мlж та

фiзичноi кульryри i спорту,

ф зкультурно-спортивноi

що отримують фiнансову
1 осiб 506 506

поясневня мiж показниками
розб жностi та показниками

витраIи на одну
займаеться в зашадах фiзичноi культури i

органiзацiях фiзкультурно-спортивноl'
що отримують фiнансову

1 3 2 12 12 1

мiж та
мlж та показниками

2

одному
фiзично] культури i спорту, органiзацi

спрямованостi, що
773 850,00 773 850,00 77з 850,00 773 в50 00

поясненвя м]ж та
розб жноfr мiж та
якостi

кульryри i спорту, органiзаL]iТ
спрямовавостi, що

1 1

мlж та
мiж та показниками

1 3аЗначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi ласлортом бюджетноi'програми,
5.4 "ВuкОнання показнчкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереОньоео року":

N!
з/п показники

Попереднiй piK Звiтний piK Вiдхилепня виконаl{ня
(у вiдсотках)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд Разом загальний

фонд
спецiальний

фонд Разом
загальни й

фонд
спецiал ьfi ий

фонл
Разом

Видатки (наданi кредити) 5 552.937 5 552,937 6 995,372 6 995,372 25,976 25,976

вuплаmа сmчпенОiа MicbKoT раОч
KpauluM вuхованцям спорmчвнчх шкiл
Micma 22,387 22,387 10,572 1 0,572 -52,778

Обсяг витрат на виплату стилендiй
шкlл zz 5бl 10 571 79 571

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл Micтa, осjб 2 595 2 595 2 778 7 7

в

кlлькостl

фiнансову пiдтримку з бюджету,
2з9 81 2з9,81 2зс 81



17 6 616 16 17

Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо-
юнацьких спортиsних шкiл l\4icтa, що
уrримують стипендii Micbkoi ради, осiб

показники

1 55,28 -0,1 2 -0,,12155,47 155,47
Щомiсячний розмiр стипендiТ MicbKoi ради,
грн.

стипендiатiв порiвняно з минулим роком,
106100 1

000
mа аiячiе фiзччноi кульmурч

вчOаmнчх спорmсменiв,

1 Показники затрат

1з6,3,1794 000 794 000 136,3,1336 000 336 000

Обсяг видаткiв на виплаry стипендiй
кращим спортсменам та тренерам за
високi спортивнi досяIнення,, грн.

11 1 1

Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, що
виплаччються щомiсяця,, од.

в6 6 8
Середньорiчна кiлькiсть спортсменis, якi

отримують стипендiт

Середньорiчна кiлькiсть TpeHepiB, якi

4 4,| 11

77

574 411 11

4 Показники якостi

,155,02
5в,в2 58,82 1 50,00 1 50,00 155,02

Динамiка кiлькостi отримувачiв
(спортсмени, тренери, видатнi дiячi),
порiвняно з минулим роком., вiдс.

6 190,800 19,179 19,179

Спрчя н ня d i ял ьнос m i за юаd iB

фiзччно:i кульmурч i спорmу mа
ореа н i зацi Й фi зкул ьmу рно-с по рm ч в Hoi'

спрямованосmi, 5 194,550 5 194,550 6 190,800

1 Показники затрат

в 8

Кiлькiсть закладiв фiзичноi культури i

спорry, органiзацiй фiзкультурно-
спортивно]' спрямованостi, яким надаеться
фiнансова пiдтримка з бюджету, од, 8

2 Показники продуlту

211 506 506 1з9 в1 1з9,в,]

Кiлькiсть спортсменiв, якi займаються в

закладах фiзичноТ культури i спорту,
ор-анiзацiях фiзкультурно спортивhоl
спряiмованостi, що отримують фiнансову
пiдтримку з бюджеry, осiб 211

12 234,7в 12 2з4,78 _50,30 -50,30

Середнi витрати на одну особу
(контингент), яка займаоться в заffiадах

фiзичноl' кул"тури i спорту, opI анjзацiях

фlзкультурно-спор I ивно i спря i мова F ocTi,

що отримують фiнансову пiдтримку з

бюджетч., грн, 24 618,72 24 618,72

19,18

Середнiй розмiр фiнансовоl пiдтримки
одt,ому закладу фlзичноi куль rури i спорту,
орган iзацi i фiзкультурно- спортивноТ
спрямованостi, що отримують фiнансову
пiдтDимкч з бюджетч,, грн, 649 31 8,75 649 31 в,75 773 850,00 77з в50,00 19,1 8

4 показники якостi

2з9,в1 128,4з 12в,4з

Динамiка кiлькостi спортсменiв закладiв

фiзичноi культури i спорту, органiзацii

фiзкультурно-спортивноi спрямованостi.
що отримують фiнансову пiдтримку з
бюджету, порiвняно з минулим роком,,
вlдс, 104,98 104,98 239,81

5, 5 " Вч кона ння iнвесm чцi йн ux (п poeцmiB) п роера м " :

код показники

загальнии оьсяг
фiнансування

проеrry
(програми),

всt,ого

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення виконано всього
зал ишlок

фiнапсуваllня на
майбутнi перiоди

1 2 3 4 5 =5-4 7

1.1 надходження всьоrо х х х
;юджет розвитку за джерелами х х х
Надходження iз загального фонду
бюджеry до спецiального фонду (бюджету х х х
3апозичення до бюджету х х х
lншi джерела х х х

100,0с 6,2Е 6,25

336,000 794.ооо 794.000 136.310 1зб з10

7 7

сеоеднiй оозл"'liD шомiсячноТ стипендiт, грн. 2 800 00 57 54

в



2
Видатки бюджету розвитку

всього: х х х

всього за iнвестицiйними проеfrами

2.2
Капiтальнi видатки з угримання

бюджетних vcтaHoB
х х х

5.6 "Наявнiсmь фiнансовчх порушень за реэульmаmамч конmрольнчх захоdiв":

Фiнансовi порушення вiдслнi;

5.7 "Сmан фiнансовоi dчсцчплiнч":

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

6. Узагальнений висновок lлодо:

а кmуал ьнос m i б юdжеm ноТ п ро2 ра м u
Пiдтр/мка спорту вищих досяIнень та орrанiзацiй, якl здiйснюють фiзкультурно-спортивнудiяльнiсть в регiонj:

ефек m чв нос m i б ю0 жеm Ho:i п рое ра м ч
Надання моюивостi ефепивно виконувати поставленi завдання бюджетноТ програми;

Kopu с нос m i б юdже m ноi п ро2 ра м
Здiйснення пiдтримки спорту вищих досягнень та заходи з регiонального розвитку фiзично'i культури та спорту,;

dов zoc m ро ков u х насл i d Ki в б ю0 же m но| п рое ра м u
Моюивiсть проведенiя аналiJу щодо qlдвищен4я показникiв на доsгос]роковi Iермidи, :

Головнuй буryеалmер Вimа сАлтАН
(iнiч]алиliнiцiал, лрiзвице)


