
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

і.
1100000

(код)
Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради 

(найменування головного розпорядника)

2. 1110000
(код)

Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської рад
(найменування відповідального виконавця)

3. 1115010 0810
(код) (КФКВК)

Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1
Визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян 
та позитивного міжнародного іміджу держави з олімпійського виду спорта;

2 Визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян 
та позитивного міжнародного іміджу держави з не олімпійського виду спорта;

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку олімпійських та неолІмпійських видів спорту
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6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Завдання 1 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
2 Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№

з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальни 
й фонд

усього
загальний 

фонд
спеціальн 
ий фонд

усього
загальн
ий фонд

спеціаль 
ний фонд

усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Завдання 1 Організація і проведення 
регіональних змагань з олімпійських 
видів спорту

96700 96700 96239 96239 -461 -461

2
Завдання 2 Організація і проведення 
регіональних змагань з неолімпійських 
видів спорту

32300 32300 32223 32223 -77 -77

Усього 129000 129000 128462 128462 -538 -538

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 
затверджених у паспорті бюджетної програми

По завданню 1 відхилення склало 461 грн. у зв'язку зі змінами у календарному плані проведено більш змагань на міському рівні з олімпійських видів 
спорту за 2019 рік

По завданню 2 відхилення склало 77 грн. у зв'язку зі змінами у календарному плані проведено більш змагань на міському рівні з неолімпійських видів 
спорту за 2019 рік



з

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Касові видатки (надані 
кредити з бюджету)

Відхилення

загальни 
й фонд

спеціаль 
ний 

фонд
усього

загальний 
фонд

спеці 
альн 
ий

фонд

усього
загальн 
ий фонд

спеціальн 
ий фонд

усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Комплексна програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2017-2021 (проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту) від 23.05.2018 №6/113-2214 із внесеними до 
неї змінами

96700 96700 96239 96239 -461 -2175

2

Комплексна програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2017-2021 (проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту) від 23.05.2018 №6/113-2214 із внесеними до 
неї змінами

32300 32300 32223 32223 -77 -186
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9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з/
п

Показники

Одини
ЦЯ 

вимір
У

Джерело інформації

Затверджено у 
паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за 

рахунок касових 
видатків (наданих 

кредитів з бюджету)

Відхилення

загаль 
ний 

фонд

спеціаль 
ний 

фонд
усього

загальни 
й фонд

спеціал 
ьний 
фонд

усього
загальний 

фонд

спеціал 
ьний 
фонд

усього

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

Завдання 1
1 затрат

кількість регіональних 
змагань з олімпійських видів 
спорту

од.

Звіт про хід виконання календарного 
плану проведення навчально 
тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту за 2019 рік, 
календарний плані проведення 
навчально-тренувальних зборів і 
змагань олімпійських видів спорту на 
2019 рік

49 49 54 54 +5 +5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показнш 
у зв'язку зі змінами у календарному плані проведено більш змагань на міському рівні з олімпійських видів спо

сами
рту за 2019 рік

2 продукту

кількість людино -  днів 
участі у регіональних 
змаганнях з олімпійських 
видів спорту

людино
-  ДНІВ

Звіт про хід виконання календарного 
плану проведення навчально 
тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту за 2019 
рік, календарний плані проведення 
навчально-тренувальних зборів і 
змагань олімпійських видів спорту 
на 2019 рік

1349 1349 1353 1353 +4 +4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
у зв'язку зі змінами у календарному плані проведено більш змагань на міському рівні з олімпійських видів спорту за 2019 рік
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3 ефективності
середні витрати на один 
людино — день участі у 
регіональних змаганнях з 
олімпійських видів спорту

гривень Розрахунок 72 72 71 71 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показник 
у зв'язку зі змінами у календарному плані проведено більш змагань на міському рівні з олімпійських видів спо]

.ами 
эту за 2019 зік

4 ЯКОСТІ

динаміка кількості 
спортсменів, які беруть 
участь у регіональних 
змаганнях порівняно з 
минулим роком

%

Звіт про хід виконання календарного 
плану проведення навчально 
тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту за 2019 
рік

1 1 1 1 0 0

У тому числі динаміка 
кількості спортсменів, які 
посіли призові місця у 
вказаних змаганнях, 
порівняно з минулим роком

%

Звіт про хід виконання календарного 
плану проведення навчально 
тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту за 2019 
рік

1 1 1 1 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників
Витрати на підготовку спортсменів міста до змагань, надають можливість брати участь у змаганнях з олімпійських видів спорту різного рівня.

Завдання 2
1 затрат

кількість регіональних 
змагань з неолімпійських 
видів спорту

од.

Звіт про хід виконання календарного 
плану проведення навчально 
тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту за 2019 
рік, календарний плані проведення 
навчально-тренувальних зборів і 
змагань неолімпійських видів спорту 
на 2019 рік

12 12 16 16 +4 +4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
у зв'язку зі змінами у календарному плані проведено більш змагань на міському рівні з неолімпійських видів спорту за 2019 рік
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2 продукту
кількість людино -  днів 
участі у регіональних 
змаганнях з неолімпійських 
видів спорту людино 

-днів

Звіт про хід виконання календарного 
плану проведення навчально 
тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту за 2019 
рік, календарний плані проведення 
навчально-тренувальних зборів і 
змагань неолімпійських видів спорту 
на 2019 рік

313 313 317 317 -Ь4 +4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
у зв'язку зі змінами у календарному плані проведено більш змагань на міському рівні з неолімпійських видів спорту за 2019 рік

3 ефективності
середні витрати на один 
людино -  день участі у 
регіональних змаганнях з 
неолімпійських видів спорту

гривень Розрахунок 103 103 102 102 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
у зв'язку зі змінами у календарному плані проведено більш змагань на міському рівні з неолімпійських видів спорту за 2019 рік

4 якості
динаміка кількості 
спортсменів, які беруть 
участь у регіональних 
змаганнях порівняно з 
минулим роком

%

Звіт про хід виконання календарного 
плану проведення навчально 
тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту за 2019 
рік

1 і 1 1 0 0

У тому числі динаміка 
кількості спортсменів, які 
посіли призові місця у 
вказаних змаганнях, 
порівняно з минулим роком

%

Звіт про хід виконання календарного 
плану проведення навчально - 
тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту за 2019 
рік

1 1 1 1 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників.

Витрати на підготовку спортсменів міста до змагань, надають можливість брати участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту різного рівня.
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10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма «Проведення спортивної роботи в регіоні» спрямована на створення забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських 

видів спорту та організацію і проведення регіональних змагань з та неолімпійських видів спорту, виконано у 2019 році у повному обсязі.

’ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту 
Бахмутської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління з 
питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

_______ В. М. Лис______
(ініціали/ініціал, прізвище)

________Т. О. Онікій_____
(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 


