
Додаток
до Методичних рекомендацiЙ щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних проФам

оцlнкА ЕФЕктивностl Бюд)l(Eтноi прогрАми
за 202l piк

l ,l00000 KoM|TET по Фlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi Mlcbkoi рАди
(найменування rоловного розпорядника)

1,

2.

3.

(ктпквк мБ)

1110000
(ктпквк мБ)

11l5063

Фlзичнlй культурl l спорry

081 0 3абезпечення

(найменування вiдповiдальноlо

uентоалiзованот бчхгалтерiт
кгпквк мБ) (кФквlg (найменування бюджетноТ програми)

4. мета бюдкетноi програми; забезпечення фiнансування закладiв фiзичноТ кульryри i спорry, контроль за веденням бухгалтерського облiку та

звiтностi установ.

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюёжеmноi проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

5.2 "Вuконання бюdжеmноi проzрамч за dжереламч наdхоdжень спецiально?о фонOу":

tф
зlп показники План з урахуванням змiн виконано Вiдхилення

,1 3алишок на початок року х х
вт.ч.

1.1 власних надходжень х х
1.2, iнших надходжень х х

2 надходження
вт.ч.

2.1 власнi надходження
2,2. надходження позик

2.3, повеDнення кредитiв
2^4. lнш| надходження

3 3алишок на кiнець рокY
вт. ч.

3,1 власних надходжень
э,2, iнших надходжень

5.3 "Вuконання резульmаmчвнuх показнuкiв бюёжеmноi проzрамч за напрямамч вuкорчсmання бюажеmнuх кощmiв":

м
з/п гlоказники

Затверджено паспортом бюджетноТ
поогDами

Виконано Вiдхилення

заrальний
фонл

спецiальний
фонд Разом

загальн ий
фонл

спецiальний
фонд Разом

загал ьни й

фонд
спецiальний

фонд
Разом

1 забезпечення сшаOанffi i наOанffi кощmорчсно|, звimноi, фiнансовоi dокуменmацгi, фiнансування зашаdiв, усmанов, орzанiзацiй сферч фiзччноi кульmурч mа спорmу.

затрат

кiлькifr центоалiзованих бчхгалтеOiй. од. 1 1 1 1

клькifrь шатних одиниць, осiб 4 4 4 4

продукry

кiлькifrь paxvнKiB, од. 18 18 18 18

Клькiбь зашадiв, уfrанов, органiзацiй сфери
фiзичноi кульryри i спорry, якi обслуговуе
централiзована бухгалтеоiя, од. 14 14 16 16 2

Кiлькim сшадених звГiв., од. 598 598 598 598

ефекгивносri
Середнi витрати на забезпечення однiоТ
шаffоТ frавки.. грн. з46 469,75 7 500,00 з53 969,75 346 469,43 7 500,о0 з53 969.43 _0,32 -0,32

Юлькiсть установ, зашадiв, органiзацiй сфери
фiзично-l кульryри i спорry, якi обслуrовуе одна
щатна одиниtл, од, з,50 з,50 4,00 4,00 0,50 0,50

Кiлькifrь звiтiв на одну шатну бавку, од. 149,50 149,50 149,50 149,50

кiлькifrь DaxvHKiB на однч шапч cTaBKv. од. 4,50 4,50 4,50 4,50

ВiдхиленняПлан з урахуванням змiн
спецiальний

фонд Разом
заrальнии

фонд
спецiальний

фонд
Разомзагальни й

фонд
Gпецiальний

фонд
Разом

заrальний
фонд

м
зrп показники

30,000 1 415,878 -0,001 -0,001Видатки (наданi кредити) 1 385,879 з0,000 1 415,879 ,l 385,8781

вт.ч.

1 115,878 -0,001 -0,0011 385,879 30,000 1 115,879 1 385,878 30,0001.1.

З абез rЕч е н ж 0 im ьюс m i цен m ры i з о в а юi
бухailmрil

з0.000 1 415,878 -0,001 -0,001

3абезпечбння сшадання i надання
кошорисноi, звiтно-t, фiнансовоI
фiнансування зашадiв, убанов,
сфеои фiзичноi кчльWOи та споDтч.

документацiI,
орrанiзацiй

1 385,879 з0,000 1 415,879 1 385,8781 .1.1.

виконано



1,..l 12,50100,00,100,00,,,.l87,50

Динамiка кiлькосгi установ, зашадiв,.
органiзаЦй сфери фiзичноi кульryри l спорry,

якi обслуговуе централiзована бухгалтерiя,

порiвняно з минулим роком, вiдс.

ТБar**, yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програми,

5,4.Вuконання показнuкiв бюdжеmноi про2рамч порiвняно iз показнuкамч попереOньоео року":

5.5 " Вuконання iнвесmuцiйнuх (проекmiв) проерам'| :

5.в "наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв":

Фiнансовi порушення вiдсутнi;

5,7 "Сmан фiнансовоi 0чсцuплiнч":
Високий;

6. Узаrальнений висновок цодо:

ilИlr"J::fr:frЖ]fi"jJ|"ou"#lr" "-*ання 
i надання кошторисноi, звiтноi, фiнансовоi документацii, фiнансування 3акладiв, УСТаНОВ, ОРГаНiЗаЦiЙ СфеРИ фiЗИЧНОi

кульryри та слорry,;

ефе кm ч в нос п i бюdже m ноТ проерам u

Ефепивнiсть даноТ програми висока;

Kopuc нос m i б юdжеm Hoi п роерам

dовzосmроковuх наслidкiв бюdrem Hoi проерамч

виконання
3вiтний piKПопереднiй piK

РазомРазомРазом

м
з/п показники

141181

1

смаOання i наёання
звimноТ, фiнансовоi

0о ку м е н m а цii, фi н а нсу в а н ня

усmанов, ореанiзацiй сферч
mа

зашаdiв,
фiзччноf

,l
111кiлькiсть 4

штатних

18181

1616

якlкульryри спорry,фiзичноi
бцгаrперiя,централiзована

эакладiв, усrанов, орrанiзацiй

598
звiтiв.кiлькiсгь

353272
витрати на

штатноТ

штатна
фiзичноi lryльтури iспорry, якi

установ, закладiв, органiзацiй

на
на одну штатну ставку,

-12
11

. якi обслуговуе цеrfгралiзована
порiвняно з минулим роком.,

кlлькостl закладiв,установ,Динамiка
кульryрисфери фiзичноi

код

1

показники

2
всього:

гагалLний обсяг
фiнансування

проекry
{проrрами),

всього

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення виконано всього
3алишок

фiнансування на
майбутнi перiоди

8=3_

за
загального х х х

х х
х х

розвитку х х х
2 всього:

п

2.2
----RапiтаilП видатки з }тримання

бюдкетних установ
х х х

Головнчй бр<аалmер

- 

tiшtшriнiчiал,прiзвище)


