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3.
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5. 

1 3 4
Підпрограма 1

1 0810
Проведення навчально-
тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту

Завдання 1

Проведення навчально-
тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту з 
підготовки до регіональних 
змагань

Завдання 2
Проведення навчально-
тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських 
змагань

Завдання 3

Організація і проведення 
регіональних змагань з 
олімпійських видів спорту

Завдання 4

Представлення спортивних 
досягнень  спортсменами 
збірних команд області на 
всеукраїнських змаганнях з 
олімпйських видів спорту

Підпрограма 2

2 0810
Проведення навчально-
тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських 

Завдання 1

Проведення навчально-
тренувальних зборів з не 
олімпійських видів спорту з 
підготовки до регіональних 
змагань

Завдання 2

Проведення навчально-
тренувальних зборів з не 
олімпійських видів спорту з 
підготовки до 
всеукраїнських змагань

Завдання 3

Організація і проведення 
регіональних змагань з не 
олімпійських видів спорту
Завдання 4
Представлення спортивних 
досягнень спортсменами 
збірних команд област на 
всеукраїнських змаганнях з 
не олімпйських видів спорту

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми,за звітний період:

11

0,0 0,0 0,0 0,0

0,08160,2 0,0

1232,6 -2,7 0,0 -2,7
На протязі року було 

відмінено ряд Всеукраїнських 
змагань.

1235,3 1235,3 1232,6

0,0 0,0 0,0262,6 262,6 262,6 262,6

345,9 0,0 0,0 0,0345,9 345,9 345,9

0,0

1115012

0,0 0,0

(КФКВК)1

0,0 0,0

(найменування бюджетної програми)

тис.грн
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

загальний      фонд спеціальний фонд

Затверджено паспортом бюджетної програми 

(КПКВК  ДБ)

8 9 10

Підпрограма 2

КПКВК

2

1115011

Підпрограма 1
 Регіональна цільова програма 1

1

Усього

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

2 3 4

8198,4 8198,4 8160,2 8160,2 -38,2

65 7

загальний                
фонд

0,01694,0

732,0 732,0

спеціальний 
фонд разом

0,0

13

0,0 0,0 0,0

-35,5

1100000
(КПКВК  ДБ)

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника )

спеціальний 
фонд

разом

Пояснення щодо причин 
відхилення

14

Касові видатки (надані 
кредити)

Відхилення

спеціальн
ий фонд разом

1110000
(найменування відповідального виконавця)

1115010

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК  ДБ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

5 6 7 83 4

Відхилення

2

Касові видатки (надані кредити)

загальний фондразом

9

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

6 7 8 11 12

-38,2

5

загальн
ий                

фонд

Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми з 
урахуванням змін

тис.грн

загальний                
фонд

8198,4

0,0

9 10

Пояснення щодо 
причин відхиленняспеціальни

й фонд разомразом

0,0 8198,4 -38,28160,2 -38,2

загальний                
фонд

1694,0 1694,0

1

№           
з/п

1694,0 0,0 0,0

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний період Відхилення

загальний                
фонд

загальни
й                

фонд

спеціальн
ий фонд разом

3928,6 3928,6 3893,1

Всього

спеціальний 
фонд

тис.грн

На протязі року було 
відмінено ряд Всеукраїнських 

змагань.
3893,1 -35,5 0,0

732,0 732,0



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

1 2 4 5

1 1115011

1

од календарний 
план

2

од календарний 
план

3

грн розрахунково

4

% календарний 
план

1

од календарний 
план

2

од календарний 
план

3

грн розрахунково

4

% календарний 
план

1

од календарний 
план

2

од календарний 
план

3

грн розрахунково

4

% календарний 
план

% календарний 
план

1

од календарний 
план

2

осіб календарний 
план

47091

На протязі року було відмінено ряд Всеукраїнських змагань.

кількість навально-тренувальних зборів з 
олімпійських видв спорту з підготовки до 
всеукраїнських  змагань

260 260 0

кількість людино-днів навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських видв спорту з підготовки 
до всеукраїнських  змагань

2 2 0

кількість всеукраїнських  змагань з 
олімпійських видів спорту,в яких беруть участь 
спортсмени збірних команд області 

кількість регіональних змагань з 
олімпійських видів спорту 

370 370 0

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

3 3 0

Представлення спортивних досягнень 
спортсменами збірних команд області на 
всеукраїнських змаганнях з олімпйських 
видів спорту

Завдання 4

В зв"язку із зменшенням кількості змагань-зросла вартість 1-го людино-дня

затрат

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

325 -52

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

32,0 100,0 68

20965 7320 -13645

В зв"язку з відміною змагань,зменшилась кількість людино-днів.

На протязі року було відмінено ряд Всеукраїнських змагань.
продукту

377

кількість спортсменів збірних команд області,які 
беруть участь у всеукраїнських змаганнях з 
олімпійських вилдів спорту

5026 5241 215

продукту
кількість людино-днів участі у регіональних 
змаганнях з олімпійських видв спорту 

Організація і проведення регіональних 
змагань з олімпійських видів спорту

затрат

В зв"язку з відміною змагань-зменшилась кількість навчально-тренувальних зборів.

Згідно календарного плану,кошторисів та авансових звітів.

Завдання 3

динаміка кількості навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських видв псорту з підготовки 
до всеукраїнських  змагань порівняно з 
минулим роком

2 -2

10024 -37067

продукту

Завдання 1

7

затрат
кількість навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видв спорту з підготовки до 
регональних змагань

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

Завдання 2

динаміка кількості навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських видв спорту з підготовки 
до регіональних змагань порівняно з минулим 
роком

Проведення навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань

0

0

0

тис.грн

КПКВК Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Виконано за звітний період(касові 
видатки/надані кредити) Відхилення

8
Підпрограма 1

3 6

продукту

33,0 169,0 136,0

0

В зв"язку з відміною змагань,збільшилась вартість 1-го людино-дня.

ефективності

кількість людино-днів навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських видв спорту з підготовки 
до регіональних змагань

№ 
з/п Показники Джерело інфор-

мації

якості

середні витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборв з олімпійських видів спорту 
з підготовки до регональних змагань

Один
иця 
вимі
ру

ефективності

середні витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборв з олімпійських видів спорту 
з підготовки до всеукраїнських  змагань

якості

затрат

Проведення навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту з підготовки до 
регіональних змагань



3

грн розрахунково

4

осіб календарний 
план

% календарний 
план

2 1115012

1

од календарний 
план

2

од календарний 
план

3

грн розрахунково

4

% календарний 
план

1

од календарний 
план

2

од календарний 
план

3

грн розрахунково

4

% календарний 
план

1
од календарний 

план

кількість спортсменів регіону,які протягом року 
посіли призові місця у всеукраїнських 
змаганнях з олімпійських видів спорту

3000 800 -2200

якості

середні витрати на забезпечення 
участі(проїзд,добові в дорозі)одного 
спортсмена збірних команд області у 
всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів 
спорту

750,0 800,0 50

В зв"язку з відміною змагань,збільшилась вартість витрат на забезпечення участі 1-го спортсмена під час змагань..

ефективності

Згідно календарного плану,кошторисів та авансових звітів.

динаміка кількості спортсменів регіону,які 
посіли призові місця у всеукраїнських 
змаганнях з олімпійських видів 
спорту,порівняно з минулим роком

1,4 -1,4

 Завдання 2

кількість людино-днів навчально-тренувальних 
зборів з не олімпійських видв спорту з 
підготовки до всеукраїнських  змагань

10482 2471 -8011

продукту

Згідно календарного плану,кошторисів та авансових звітів.

ефективності

середні витрати на один людино-день 
навчально-тренувальних зборв з не 
олімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських  змагань

33,0 140,0 107

За рахунок зменшення кількості людино-днів,зросла вартість 1-го людино дня.
якості
динаміка кількості навчально-тренувальних 
зборів з не олімпійських видв спорту з 
підготовки до всеукраїнських  змагань 
порівняно з минулим роком

7 -7

Згідно календарного плану,кошторисів та авансових звітів.
 Завдання 3

кількість регіональних змагань з не олімпійських 
видів спорту 39 39 0

Організація і проведення регіональних змагань з 
не олімпійських видів спорту
затрат

динаміка кількості навчально-тренувальних 
зборів з не олімпійських видв спорту з 
підготовки до регіональних змагань порівняно з 
минулим роком

Проведення навчально-тренувальних зборів з не 
олімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань

0

кількість навально-тренувальних зборів з не 
олімпійських видв спорту з підготовки до 
всеукраїнських  змагань

57 57 0

затрат

Підпрограма 2

Завдання 1

продукту

середні витрати на один людино-день навчально-
тренувальних зборів з неолімпійських видів 
спорту з підготовки до регіональних  змагань

ефективності

0

Проведення навчально-тренувальних зборів з не 
олімпійських видів спорту з підготовки до 
регіональних змагань

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

якості

кількість людино-днів навчально-тренувальних 
зборів з не олімпійських видв спорту з 
підготовки до регіональних  змагань

0

кількість навчально-тренувальних зборів з не 
олімпійських видів спорту з підготовки до 
регіональних  змагань

0

затрат



2

од календарний 
план

3

грн розрахунково

4

% календарний 
план

% протоколи змагань

1

од календарний 
план

2

осіб календарний 
план

3

грн розрахунково

4

осіб протоколи змагань

% протоколи змагань

8

загальний фонд
спеціал

ьний 
фонд

разом спеціальн
ий фонд

разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

динаміка кількості спортсменів регіону,які 
посіли призові місця у всеукраїнських 
змаганнях з олімпійських видів 
спорту,порівняно з минулим роком

1,1 -1,1

Згідно календарного плану,кошторисів та авансових звітів.

За рахунок зменшення кількості людино-днів,зросла вартість 1-го людино дня.

Згідно календарного плану,кошторисів та авансових звітів.

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

1 -1

На протязі року було відмінено ряд Всеукраїнських змагань.

Згідно календарного плану,кошторисів та авансових звітів.

В зв"язку з відміною змагань,збільшилась вартість витрат на забезпечення участі 1-го спортсмена під час змагань..

Представлення спортивних досягнень 
спортсменами збірних команд област на 
всеукраїнських змаганнях з не олімпйських 
видів спорту

Згідно календарного плану,кошторисів та авансових звітів.

продукту
кількість людино-днів участі у регіональних 
змаганнях з не олімпійських видв спорту

7957 2626 -5331

середні витрати на один людино-день участі у 
регіональних змаганнях  з не олімпійських видів 
спорту

33,0 100,0 67

ефективності

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

6 -6

якості

затрат

Завдання 4

продукту

кількість всеукраїнських  змагань з не 
олімпійських видів спорту,в яких беруть участь 
спортсмени збірних команд області 

105 85 -20

525,0

ефективності

кількість спортсменів збірних команд області,які 
беруть участь у всеукраїнських змаганнях з не 
олімпійських вилдів спорту

5121 4981 -140

кількість спортсменів регіону,які протягом року 
посіли призові місця у всеукраїнських 
змаганнях з не олімпійських видів спорту

2500 -2500

якості

середні витрати на забезпечення 
участі(проїзд,добові в дорозі)одного 
спортсмена збірних команд області у 
всеукраїнських змаганнях з не олімпійських 
видів спорту

255,0 780,0

1

Найменування джерел надходженьКод

Мацьоха І.Ю.

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Клімов В.І.
(прізвище та ініціали)

872

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

загальний 
фонд

спеціал
ьний 
фонд

разом

План видатків звітного періоду

(підпис)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими,що затверджені паспортом бюджетної програми

разом

Касові видатки за звітний період

загальний 
фонд

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

(підпис) (прізвище та ініціали)

9 10 11
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування(за видами)

12 13

Інвестиційний проект 2

КП
КВК


