
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 2020 рік

1 .

2 .

3 .

0100000 Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади 04061576
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

0110000 Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0115031 5031

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
_________________ юнацьких спортивних шкіл___________________________________

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

04061576
(код за ЄДРПОУ)

23509000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення
2 Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих 
програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос» для здійснення ними розвитку фізичної культури і 
спорту серед сільського населення

6. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення.
2 Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

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

№ Напрями використання бюджетних коштів*
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

з/п загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Р о звит ок ф ізи ч н о ї к у л ь т у р и  і  с п о р т у  серед р ізн и х  верст в населення . 2135688,00 43000,00 2178688,00 1754584,82 43000,00 1797584,82 -381103,18 0,00 -381103,18

З а га л ь н и й  фонд. В ід хил ення  поясню ється еко н о м ією  видатків по зароб ітн ій  платі за  рахунок вакан тних  посад та  сум ісників ; е коном ією  по енергоносіях за р а хун о к зм енш ення  ціни при проведен

2 В иконання завдань у  сф ер і зв 'я зку  т а інф о р м а т и за ц ії 14000,00 0,00 14000,00 13855,00 0,00 13855,00 -145,00 0,00 -145,00

В ід хи л е н н я  поясню ється  е коном ією  у  сф ері зв 'я зку  та  інф орм атизац ії

У сь о го 2149688,00 43000,00 2192688,00 1768439,82 43000,00 1811439,82 -381248,18 0,00 -381248,18

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

№ Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н

1 П рограм а п ід трим ки  обдарованої м ол од і на 2018-2020 роки 14000,00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 14000,00 0,00 0,00 0,00

2
П рограм а розвитку  ф ізи чно ї культури та  спорту в Ш полянській м іськ ій  
об ’єднан ій  тер и то р іа л ьн ій  гром ад і Ч еркасько ї області на 2018-2020  
роки

2135688,00 0,00 2135688,00 1754439,82 0,00 1754439,82 -381248,18 0,00 -381248 ,18

О б ся г запл ан о ва н и х  кош тів б іл ьш е  ф акти чно  витрачених

У С Ь О ГО 2149688,00 0,00 2149688,00 1768439,82 0,00 1768439,82 -381248,18 0,00 -381248,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13

Затрат

1
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету

од. план по мережі
1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2
обсяг витрат на утримання дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету

тис.грн. річний розпис 
видатків бюджету 2149,69 0,00 2149,69 1768,44 0,00 1768,44 -381,25 0,00 -381,25

Обсяг запланованих коштів більше фактично витрачених

3
кількість штатних працівників дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету

од. штатний розпис
17,45 0,00 17,45 17,45 0,00 17,45 0,00 0,00 0,00

Продукту

4
кількість учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету

од. план по мережі
426,00 0,00 426,00 416,00 0,00 416,00 -10,00 0,00 -10,00

Вибули учні

Ефективності



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

5
середні витрати на утримання однієї 
дитячо-юнацької спортивної школи 3 
розрахунку на одного працівника

тис.грн. розрахунок
165,36 0,00 165,36 136,03 0,00 136,03 -29,33 0,00 -29,33

Обсяг запланованих коштів більше фактично витрачених

Якості

6
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, порівняно з минулим 
роком

відс. розрахунок
108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
У 2020 році фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2020 році фінансування програми "Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. 
Міської радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання 
бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально 
опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Завдання програми виконане у повному обсязі, незначні розбіжності між затвердженими та досягнутими 
результативними показниками виникли за незалежних від виконавця обставин.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови 

Начальник фінансового відділу

О.М.Курінна
(підпис)

Н- В. Онищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

^-(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


