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l Додаток

до Методичних рекомендацiй щодо зд]Йснення

оцiнки ефеfrивностi бюджетних гlрограм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноТ прогрдми
за2022 piK

1 1 00000 KoMITET по ФlзичнIЙ культурl l спорту вlнницькоТ MtcbKoT рАди
(ктпквк [rБ) (ваймевування головвого розпорялвика)

2. 1 1 10000 ком|тЕт по Фlзичнlй культурl l спорту вlнницькоТ Mlcbкoi рми
{fiпквк мБ) (наимен!ваннс вiдпов дального sиконавL]я)

3, 1118110 0320 заходи iз запобiгання та лiквiдацi; надзвичайн их ситчацiй та наслiдкiв стихiйного лиха
ктпквк мБ) (кФквý (найменування бюджетно'i програми)

4, Мета бюджетноТ програми СтвореннЯ та використаннЯ мiсцевогО матерiального резерву для запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй в умовах военного часу, забезпечення функцiонування мунlциttальних "пунктiв неЗлам1-1ОСТi"

5. Оцiнка ефекrивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюdжеmноi проzрамч за напрямамu вчкорчсmання бюdжеmнчх кошmiв":

5"2 "Вuконання бюdжеmноi про2рамu за dжереламч наdхоdжень спецiальноео фонOу":

N9

зlп показ н и ки Гlлан з урахуванням змiн викона}|о Вi,r]хиJlсння

1 3алишок на початок року х х
вт,ч,

1,1 власних надходжень х х
1-2 iнших надходжень х х

2 Налходження з,441 з,441

вт.ч,
2.1 власнi надходження 3,441 3,441

2,2. надходження позик
2,3, повернення кредитiв

lншl надходження

3 3алишок на кiнець року
вт.ч.

з,1 власних надходжень
3.2, iнших чадходжень

5.3 "Вuконання резульmаmчвнuх показнuкiв бюdжеmно'i проzрамч за напрямамч вчкорчсmання бюdжеmнчх коtumiв":

N9

з/п показники

Затверджено паслортом бюджетноТ
програми

Виконано Вiдхилення

загал ьний
фонд

спецiальний
фонд Разом

загаrtьнии
фонд

спецiальн и й

фоliд
Разом

загальний
фонд

спецiал ы lи й

фонл Разом

1 незламносmi"
затрат

ОOсяг видатк]в на забезпечення

функцiонування мувiципальних "пунп]в
незламностi", з них на:, грн, 2о 7аа 20 700 20 700 з 441 24 141 з 4А1 3 441

показниками

затвердженими та досягвутими результативними показниками по спецiальному фонду виникли у зв'язку з тим, ц]о N9з та N!6 за paxyffoK власllих надходже|ь
на забезпечення незламностi'

2 чаю 20 700 2а 2о

Гlояснення щодо причив розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розб]жностi мiж затвердженими та досягнутими результативним14 показниками в]дсутЕ

пDодчfrч

1

Максимальна кiльк]сть ос б, що можуть
одночасно перебувати в мунiципальних
"пVllктах незламност ", ос б 160 160 160 160

мiж та

мLж

2

К льк]сть дlliв, на якi забезпечусться

функl,{iонуванsя мунiципального' пунfiу
незламностi", дн]в

,]5 15 15 15

Пояснення щодо причин розбiжностей м]ж затвердженими та досяг|iлими результативними показниками

РозбDкност м ж та показниками

з

Кiлькiсть чаю пакетованого Еа 1 мiсце в
мун ципальному "пунп] везламностi' на добу,
шт, 3 3 3 з

Поясаення щодо поичин розбiжностей мiж затвердженими та досягн!тими резVльтативними показниками

Розбlжност Miж затвердженими та досягвrгими результативвими показниками BLдcyTHi

ви конано В iдхиrlеllllяПлан з урахуванням змitl
спецiальн и й

фоr|л
Разо м

затальнии
фонл

спсцiальtt и й

фонл
Г)азомзаrальни и

фонд
спецIальн ии

фонд
Разом

загальн и й

фонд

N9

з/п показникя

3,44,1 24,141 3,441 3,441Видатки (наданi кредити) 20,700 20,700 20,7001

в т ч,

20,700 20,700 з,441 24,141 3,441 3,4411,1.

ЗахоОч iз запобizання mа лiквidацri
наOзе ччайнUх с umуаLliй m а насл id(ig
сmuхiйноео лчха 20,700

20,700 20,700 з 4А1 2А,141 з 441 3,44111,1
Забезпечення функц]онуваЕня мунiципальних
'nyHKTiB незламностi" 20,700

програми виtsикли укасових видаткiв (наданих вiд обсяг]в. затверлжеЕих у паспорт зз
за власних

за напрямом tsикOриставня
на забезпечення



виникли у

в

1

та мимiж

Середнl витрати на
незламностi" 3а

за рахунок власt]их |адходжеl]ь

1 1,4з

3 тим, цо ДЮСш N9з та

1,4з 1

м]ж затвердженими та досягнутими результативними локазниками по спецlальЕому

на незламностi"

1001

тими результат

100 100незламвост "
фуЕкцiонувавня мунiципального' пунfiу

потреби в коштах на

1

показникамимж тапояснення
показникамирозбiжностi мiж та

1 зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програми,

5.4 ''вuконання показнuкiв бюожеmнот проерамч порiвняllо iз показнuкамu попереdньо2о року"

5.5 " Вuконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерам":

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушань за резульmаmамч конmролыrчх захоdiв ":

Фiнансових порушень не виявлено;

5.7 "Сmан фiнансовоi ачсцчплiнu":
Фiнансова дисциплiна на високому piBHi;

6, Узагальнений висновок ч{одо:

а к mуал ьнос m i б ю0 жеm Hoi п рое ра м u
Програма е актуальною, адже забезпечуо функцiонування мунiципальних "пунпiв незламностj", що на разi о необхiдним

ефекm u в нос m i б юOже m Hoi п роz ра Mu
Ефективнiсть висока;

Kopu с нос m i б юdжеm но| п ро2ра м

d ов еосm ро KoBu х н асл i d Ki в б ю dжеm н o'i п рое ра м u

Вimа САЛтАН

N9

з/п показн ики
Поперед!liй piK 3вiтний piK

Вiдхилсllllя виконаlillя
(у вiдсотках)

загальви й

фонд
спецiальни й

фоltл
Разом загальнии

фонд
спецiал ьн и й

фонл Разом
загальн ии

фонд
спецiа;lьtt и й

фонд
Разом

видатки (наданi кредити) 20,700 3,441 ?4,141

незламносmi" 700 141

обсяг видаткiв на забезпечення

функцiонування мунiципальних "пунпiв
20 700 3 1 24 141незламностi", з них на;

чаю пакетованого 20 700

2 Показники
що мо}ý4ь

одночасно перебувати в мувiципальних
160незламностi' осiб

Кiлькiсть днiв, на якi забезпечуеться

фуllкцiонування мунiцилального "лунпу
незламностi", дlliв 15 15

Кiлькiсть чаю пакетованого на 1 мiсце в

мунiципальному "пунпi незламностi" на

шl-
гlоказники

Середнi вйтрати на 1 мiсце в

муl]iципальному "пунfri незламностi" за
1 10

4 Показники якостi

PiBeHb забезпечення потреби в коштах на

функцiонування мунiципального "пункту

незламностi", вiдс 100 100

код показни ки

загальний обсяг
фiнансування

проепу
(програми ),

всього

пJ]ан на звiтний
лерiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення викоl{ано всього
Зал и цtок

фiнаl]суваliliя lIa

майбутнi псрiоли

1 2 з 4 5 6=5-4 7

1.1 Надходження всього х х х
;юджет розвитку за джерелами х х х
Надходження iз загального фонду
бюджеry до спецiального фонду (бюджету

х х х

Запозичення до бюджету х х х
lншi джерела х х х

Видатки бюджеry розвитку
вс ього:

х х х

2"1 Всього за iнвестицiйними проеfrами

), Капiтальнi видатки з утримавня
бюджетних установ

х х х

Галавнчй буеалmер
(l,,,..] али lнiч ал, лрlзвпfе\

s 62l s 62l

3.441
3абезпечення

зз

в.62


