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Звiт
про виконання паспорта бюджетно'[ програми мiсцевого бюджету за 2022 рiк

KOMITET по оtзичнtй культурl l спорту BlHH ькоI MlCbкoj
(найменування головного розпорядвика

KoM|TET по Фlзичнlй культурl lспорl у вlнницькоiмlсько[ рми

Затверджено
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв Украiни
26 серпня 20,]4 року N9 836
"(у редакцij наказу П,4iнiстерства фiнансiв Укра'iни
вiд 0] листопада2022 року Ne 359)"

259837о7
(код за еДРПОУ)

259837о7

(код ПрограмноТ юасифiкацii
видаткiв та кредитування

мrсцевого бюджетY)

2 1110000
(-д ГF"Фм', r,ас"ф'""цТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджетY)

1115063

(найменування вiдповИального виконавчя) (код за СДРПОУ)

025з6000000з, 5063 081 0 3абезпечення дiяльностi централiзованоi бухгалтерii
1найм*ування Оюджопо,lрормгiдно з Типовою прогр.;@

мiсчевого бюджету)

(код Програмноi класифiкаllii
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджеry)

(kод Типовоi програмноi
класифiкачri видаткiв та
кредитування мiсчевого

бюджетч)

(код Функt{iональвоi
класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджеry)

(код бюджету)

4 I ]iлi державнсi полiтики, на досяI нення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

N9 з/п l-.{iль державноi полiтики

1 Забезпеченняскладанняiнаданнякоuлорисноi,звiтноl,фiнансовоiдокументацii,фiнансуваннязакладiв,установ,органiзацiйсфери фiзичноткультуритаспорry,

5, Мета бюджетноТ програми
3абезпечення фiнансування закладiв фiзичноТ кул ьтури i спорту, контроль за веденням бухгалтерського облiку та звiтностi установ,

6, Завдання бюджетноТ програми

N9 з/п Завдання

1 Забезпеченняскладанняiнаданнякошrторисноi,звiтноl,фiнансовоiдокументацii,фiнансуваннязакладiв,установ,органiзацiйсфери фiзичноjкультуритаспорту,

7 Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною проrрамою:
7,1, Аналiз роздiлу <Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями виксристання бюджетних коштiв за бюджетною програ|\,4ою>

N9 з/п
Напрями використання бюджетних

коulгiз *

Затверджено у паспортi бюджетнсi програми KacoBi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальн ий

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1

Забезпечення складання i надання
коLLтсрисноi, зэiтноi, фlнаl-,ссtsсi
документацii, фiнансування за\ладiв.
установ, органiзацiй сфери фiзичноi
культури та спорту,

1 502 912,00 1 5с2 9l2,00 1 502 9с8,60 1 5с2 9с8,6с -3,4с -3,40



7 2 ПояснеFiня щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортl бюджетноi програми**

N9 з/п пояснення
1

1

внаслlдок факгичного ви(ористання коштiв

8 Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю t\,liсцевиrрегiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз Тх виконання

9 1. Аналiз показникlв бюджетноi проlрами

N9 з/п Найменування мiсцевоl7регiональноТ програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний

фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальнии
фонд

спецiальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проерама розвumку фiзччноi кульmурu mа спорmу у Вiннuцькiй
мiськiй mерчmорiальнiй еромаdi на 2021-202З poKu

1 502 912 1 502 912 1 502 908,6 1 502 908,6 -3,4 -3,4

Ns з/п показники
Одниця
вимiру Джерело iнформацii

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

Факгичнi результативнi показники,

досягнлi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджету)

Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат

1-1 Кiлькiсть централiзованих бчхгалтерiй од

Рiшення про
затвердження
проекrу мережi,
штатiв i континrентiв
на вlдповiднi роки по
галузi "Фiзична
кчльтура i спорт"

1 1 1 1

Кiлькiсть штатних одиниць осiб

Рiшення про
затвердження
проекту мережi,
штатiв i контингентiв
на вiдповiднi роки по
галузi "Фiзична
культура i спорт"

4 4 4 4

2 продукry

2,1 Кiлькiсть рахункiз од.

!одаток 8 до
Псрядку вiдкритrя та
закриття DaХvHKiB

18 18 21 21 3 3



2.2

Кiлькiсть закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноi
кульryри i спорry, якi обслуговус централiзована
бухгалтерiя од,

Рiшення про
затвердження
проекгу мережi,
Lrлгатiв i контингентiв
на вiдповiднi роки по
галузi "Фiзична
кульryра i спорт"

17 17 16 lo -1

l5 кiлькiсть звiтiв, од,
Довiдка про кiлькiсть
складених звiтiв

(оа 598 598 598

ефекгивностi
3.,1 на забезпечення штатнот ставки грн, Розрахунок 375 72в,00 375 728,оо 375 727 ,15 375 727.15 _0,85 -0,85

Кiлькiсть установ, закладiв, органiзацiй сфери фiзичноi
кVльтчDи i спортY, якi обслуговуе одна штатна одиниця од Розрахунок

4,25 4,00 4,00 -0,25 -о,25

JJ Кiлькiсть звiтiв на одну штатну ставку од Розрахунок 149,50 1 49,50 1 49,50 ,l49,50

кiлькiсть на од Розрахунок 4,50 4,50 5,25 5,25 0,75 0,75

4 якостi

4-1

Динамiка кiлькостi установ, закладiв, органiзацiй сфери

фiзичноi культури i спорry, якi обслуговуе централiзована
бчхгалтерiя, порiвняно з минулим роком, вiдс, Розрахунок

106,25 106,25 100,00 100,00 -6,25 -6,25

9 2 Пояснення щодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками***

Na з/п показники
Одниця
вимiру

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фаггичними та затвердженими результативними показниками

1 2 4

1 затрат
1.1 Кiлькiсть централiзованих бухгалтерiй, од. Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсрнi

1.2 Кiлькiсть штатних одиниць осiб Розбiжностi мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками вiдс}тнl

2 продукrу
2.1 Кiлькiсть paxyHKiB од розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками виникЛи Внаслiдок збiльшення кiлькостi paxyHKiB

2.2

Кiлькiсть закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноТ
культури i спорry, якi обслуговуе централiзована
бчхгалтерiя од,

Розбiжностi мiж затвердженими та досягнЛими результатиВними показниками виникли внаслiдок того що 3меншилась кtлькiсть громадських органiзацIй,

якi обслуговуе централiзована бухгалтерiя

Кiлькiсть складених звiтiв. од, Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результатив|]ими показниками вiдсрнi

3 ефеrгивностi
3.1 Середнi витрати на забезпечення однiо] ujтатноi ставки. грн- Розбiжностi мiж затвердженими та показниками виникли згiдно факгичного використання коштiв

5/
Кiлькiсть установ, закладiв, органiзацiй сфери фiзичноi
кчльтчри i спорry, якi обслуговуе одна штатна одиниця од,

Розбiжностi мiж затвердженими та досягн}тими
якi обслуrовуе централiзована бухгалтерiя

результатизними показниками виникли внаслiдок того, що зменшиласD кiлькiсть rромадськил органtзацiй,

Кiлькiсть звiтiв на одну штатну ставку Розбiжностi мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками вiдсрнi

3-4 Кiлькiсть paXyHKiB на одну штатну ставку од та досягнутими результативними показниками виниклй внаслiдок збiльшення кiлькОСтi paxyнKiBРозбiжностi мiж затвердженими

якостl

1.1

,Щинамiка кiлькостi установ, закладits, органiзацiй сфери

фiзичl-iоl культури i спорту, якi обслуговуе централiзована
бухгалтерiя, порiвняно з минулим роком- вiдс.

Розбiжностi мlж затвердженими та досяrнутими результативними показниками виникли внаслiдок того, що зменшилась кiлькiсть ГРОМадсЬl{их срганiзацiй,

якi обслуговус централiзозана бухгалтерiя

9.З. Аналiз стану виконання результативних показникiв

Вiдхилення псказника пDодукту, ефепивностi та якостi виникло згiднс фапичнсго використаtsня коштis а також внаслiдок того Uic зменшилась KiJlbKicTb гDомадських органiзацiй, якi обслугозуе централiзована бухгалlерiя та за

збiльшення кiлькостi

-1

ý



'l 0. Узаrальнений висновок про виконання бюджетноi програми,

' зfiначаються Mi напрями виюрийання бюдreвих kош в за@рдreнi у паспортi бодФоi проrрами

'-Зазначаkmф пояснення цодо причин ро16жофй Mix фаmчними ъ gтвейreними резул

Голова комimеmу по фiзччнiй кульmурi i спорmу Сереiй КРДеВСЬКИЙ
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Головнчй бухеалmер Вimа САЛТАН
(пiдпис) (Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Ъ*.. -*}t


