
Додаток
до П!4етодичних рекомендацiй щодо здiЙснення
оцiнки ефеfrиsностi бюджетних проrрам

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноТ прогрдми
за 2022 piK

110000о KoM|TET по Фlзичнlй кульryрl l спорry вlнницькоi MlcbKoT рми
(ктпквк мБ)

2, 1 
,t 10000

(fiпквк мБ)

3, ,l 
1 17325

(найменування головноrо розпорядника)

KoM|TET по ФlзичнlЙ кульryрI l спорry вlнницькоТ Mlcbкoi рми
(найменування вiдлов дального винонавця)

0443 Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноТ кульryри i спорry
(кФкВlq (найменування бюджетноТ програми)ктпквк мБ)

4. Мета бюджетноТ програми: Забезпечення реконструкцii об'ектiв

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5,1 "Вuконання бюOжеmноi проерамч за напрямамч вчкорчсmання бюOжеmнчх кошmiв":

N9

з/п показники
виконано

загальн ии
фоtsл

спецiальний
фонд Разом

загальний
фонд

спецiальни
й фонд

Разом
загал ьн и й

фонд
спецiальний

фонд
Разом

219,48з 219,483 219,482 219,482 _0.00,1 _0.001

вт-ч,

1,1"

Буdiвнчцпво спору0, усmанав mа зашаOiв
фьччноi хульпурч i спорmу 219,483 219,483 219,482 219,482 -0,001 -0,001

1.1 1 3абезпечення реконструкцiТ об'октiв 219.483 219,4вз 219,482 219,4в2 -0,001 _0,001

фактичного використання кощтiв

5,2 "Вuконання бюdжеmноi проерамч за 0жереламч наdхоdжень спецiальноео фонOу":

N9

зlп показники План з урахуванням змiн ви конано Вiдхилення

3алишок на початок рокч х х
вт. ч,

1.1 власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

надходження
вт,ч

2.1 власнi надходження
2.2, надходження позик

повернення кредитlв
iншi надходження

з залишок на кiнець pokv

вт,ч,
Jl власних надходжень
з,2 iнших надходжень

5,3 "Вuконання резульmаmчвнчх показнuкiв бюdжеmноi проzрамч за,tапрямамч вuкорчсmання бюажеmнuх коLumiв"

N9

з/п показники

Затверджено паспортом бюджетноТ
п рограми

виколiано Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом загальни й

фонд
спецiальни

й фонд
Разом загальний

фонд
спецiал ьний

фонд
Разом

1

затрат

1 Обсяг видаткiв на реконструкцiю об'оffiiв, грн, 21 9 48з,00 21 9 48з,00 219 4в2,26 219 482,26 -0,74 -о,74
та показниками

Розбiжностi мiж фапичними та затвердженими результативними пока3никами виними 3гiдно фактичного використання кошт в

2 обсяг реконструкцjI об'сктiв, кв. м, 119з0 1 19,з0 1 1 9,з0 1 19,з0
продукry

1

Кiлькiсть об'опiв, якi планусться
реконструювати од. 1 1 1 1

ефепивностi

1

Середнi витрати ва реконструкцiю одного
об'оfiа, грн. 219 483,00 21 9 48з,00 219 482,26 219 482,26 -0,74 -0,74

пояснення мlж та
Розбiжностi MiX фаýичними та затвердженими результативними показниками виниши згiдsо фактичного використання кошт]в

2
Середнi витрати на 1 к8.м, реконструкцii
об'екта, грн, 1 в40 1 840 1 в40 1 840

якостl

1

Динамiка кiлькостi об'ектiв реконФрукцit
порiвняно з попереднiм роком,, вiдс. 50,0 50,0 50,0 50,0

2

PiBeHb готовностi об cKTiB реконструкцiI sа
початок DoKv, вiдс, 58,2 5в,2 5в,2

3
PiBeHb foтoBHocTi об'еfiiв реконструкцiТ на
кiнець року, вiдс, 6,1,0 61,0 61,0 61,0

1 3азначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетвоi програми



5.4 "Вuконання показнuкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереdньоео рОку":

5.5 "Вuконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерам" :

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоOiв":

Фiнансовi порушення вiдслнi;

5.7 "Сmан фiнансовоi ачсцчплiнu":

Фiнансова дисциплlна на належому piBHi, зliдно з законодавства:

6. Узагальнений висновок ч{одо:

а кmу ы ьнос m i б юdжеm ноi проера м u
Програма являеться апуальною, так, як сприяе розвитку спортивно'' iнфраструfrури;

ефекm uB нос m i бю0 жеm Hoi' п роzрам u
Програма надао мо)t(ливiйь ефепивно провести реконструкцiю спортивних об'епiв;

Kopu с нос m i б юOже m ноi п роера м
Згiдно даноi програми забеэпечусться реконструкцlя спортивних об'октiв;

dовzосm роков u х насл i d KiB б юё жеm ноТ п роарам u
Моюивiсть проведення аналiзу lлодо реконструкцii спортивних споруд

Ne

з/л показни ки
Попереднiй piK Звiтний piK Вiдхилення виконання

(у вiдсотках)
заrальнии

фонд
спецiальний

фонд
Разом загальний

фонл
спецaальни

й фонд Разом
загал ьни и

фонд
спецiальний

фонд
Разом

Видатки (наданi кредити) 3 432,019 3 432,019 219,482 21g,482 -93,605 -93,605

Обсяr реконструкцji об'епiв, кв. м. 421,16 421,1 1 19,30 1 19,30 -71,67

Обсяг видаткiв на реконструкцiю об'еmв,
грн. 3 183 168,93 3,183 108,93 219 482,26 219 482,26 _93,1 0 -93,10

на для
248 248 _,100 -1 00

планубться
1 -501

Кiлькiсть проепiв для реконструкцil
об'скry, од, 1 1 -1 00 100

1 591 584,47 ,1 591 584,47 219 482,26 219 482,26 -86,21

Середнi витрати на ] кв.м. реконструкцii
об'епа., грн. 7 558 1 840 1 840 ,76 -76

еереднi витрати на розробку одного
проекry для реконструкцiТ об'6пу, грн 248 850 248 850 -100 -1 00

4 показники якостi
PiBeHb готовностi проепноТ документацii
для оеконструкцii об'епу, вiдс ,100,0 100,0 100,0 -1 00,0

200,0 200,0 50,0 50,0 -75,0 _75,0

PiBeHb готовностi об'епiв реконструкцil на

початок рокY, вiдс. 60,9 60,9 5в,2 5в,2 -4,4 -4,4

PiBeHb готовностi об'спiв реконструкцii на

кiнець рокч. вiдс, 89,5 89,5 61,0 6,1,0 -3,|,в _31,8

код показники

3агальний оосяг
фiнансування

проеfiу
(програми),

всього

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення виконано всього
Залишок

фiнансування на
майбугнi перiоди

1 2 4 6=5-4 7 8=3-7
1.1 Надходження всього: х х

;юджет Dозвиткч за джерелами х х х
Надходження iз загальноrо фонду
бюджеry до спецiального фонду

х х х

3апозичення до бюджету х х х
lншi джерела х х

2
Видатки бюджеry розвитку

вс ього:
х х х

Всього за iнвестицiйними проектами

2.2
Капiтальнi видатки з утримання

бюджетних установ
х х х

Галовнча брQалmер

тривалий TepMiH

-11 ь/

-502 2

-86.21
Эереднi витрати на реконструкцilо одного
эб'спа rон

Цинамiка кiлькостi об'епiв реконструкцil
пооiвняно з попеоеднiм оокоlи., вiдс.


