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4. Мета бюджетнот програми: забезпечення фiнансування закладiв фlзичноi культури i спорту, контроль за веденням бухгалтерського облiку та

звiтностi установ,

5. Оцiнка ефекгивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5'1,,ВuконаннябюdжеmноiпроерамчзанапряМамчвuкорчсmаНнябюdжеmнuхкошmiв'':

5,2 ''ВuконаннЯ бюdжеmноТ прОерамч за ОжереламЧ наdхоdжень спецiальноео фонdу":

5,3 "вuконання резульmаmuвнuх показнuкiв бюdжеmноi,проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнчх кошmiв":
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Кiльк]сть установ. закладiв, органiзацiй сфери
фiзичноi кульryри i спорту, якi обслугову€ одна
шатна одиниця
, од, 4,25 4,25 4,00 4,00 -0,25 ,0 25

Пояснення цодо лричин розбiжностей мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками
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5.4 "Вчконання показнчкiв бюOжеmноi проерамч порiвняно iз поназнчкамч попереdньоео року":

5.5 "Вчконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) про2рам"
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обслуговуе одна штатна одиниця
, од. 4,00 4,00 4,00 4,00
Кiлькiсть звiтiв на одну штатну ставку, од 149,50 1 49,50 149,50 1 49,50
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1.1 Надходження всього х х х

,ЮДЖеI РОЗВИТКУ За ДЖеРеЛаМИ х х х
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5,6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв":

Фiнансовi порушення вjдслнi;

5,7 " Сmан фiнансовоi' dч сцчплi н ч" :

Високий;

6. Узагальнений висновок tцодо:

а кmу ал ьнос m i б юdжеm но| проерамч
Програма е апуальl]ою, адже забезпечуе складання i надання кошторисноi, звiтноТ, фiнансовоi документацii, фiнансування закладiв, установ, органiзацiй сфери фiзичноТ

культури та спорry.;

ефекп чв нос m i б юOжеm ноТ п роера мч
Ефекrивнiсть даноi проrрами висока;

ко pu с нос m i б юOжеm ноi проzрам

0ов еос п ро KoBu х насл iOKiB б юdжеm ноТ п роера м u

Галаввчй бухеалпер Bima САлтАН
(iнiч али,lь,.;ап, пр,зв/]е)


