
1.

2. 

3.

4. 

5. 

1 3 4
Підпрограма 1

1 0810
Утримання центрів з 
інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл
Завдання 1

Функціонування регіональних 
центрів з фізичної культури і 
спорту "Інваспорт"

Підпрограма 2

2 0810
Проведення навчально-
тренувальних зборів і 
змагань та заходів з 

Завдання 1

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

Завдання 2

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

Завдання 3

Організація і проведення 
регіональних змагань з видів 
спорту інвалідів

Завдання 4
Організація і проведення 
заходів з фізкультурно-
спортивної реабілітації 
інвалідів
Завдання 5

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

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми,за звітний період:
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7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

1 2 4 5

1 1115021

1

од положення

осіб штатний розпис

Відхилення

загальний                
фонд

загальни
й                

фонд

спеціальн
ий фонд разом

На протязі року було прийнято 
працівника з інвалідністю-
відповідно нарахування на 

заробітну плату зменшились з 22% 
на 8,41%.На балансі установи 

рахується комп"ютерна та 
оргтехніка,яка морально застаріла-
тому кошти використовуються по 
факту поломки.Також рахується 

автомобіль-ремонт та 
обслуговування якого 
здійснюється по факту.

24,4 1880,0 -30,3

1

№           
з/п

1885,9 24,4 1910,3 1855,6

загальний                
фонд

спеціальний 
фонд

тис.грн

Пояснення щодо 
причин відхиленняспеціальни

й фонд разом

-43,4

разом

загальний                
фонд

0,0

9 10

24,4

-43,4

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

8 11

9

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

24,4

2

загальний фондразом

6 7

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

5 6 7 83 4
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Касові видатки (надані 
кредити)

Відхилення

1110000
(найменування відповідального виконавця)

1115020

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів
(КПКВК  ДБ)

1100000
(КПКВК  ДБ)

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

тис.грн

спеціальний 
фонд

разом

Пояснення щодо причин 
відхилення

№ 
з/п Показники Джерело інфор-

мації

Один
иця 
вимі
ру

Кількість штатних працівників регіональних 
центрів з фізичної культури і спорту інвалідів 

спеціальний 
фонд разомспеціальн

ий фонд разом загальний                
фонд

-30,3

1312

-43,42045,1 0,0

0,0

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

2088,5

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

2064,1Всього

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний період

2064,1 24,4 2088,5 2020,7

спеціальний 
фонд

разом

24,4 2045,1 -43,4

2020,7

Усього

КПКВК

2

1115021

Функціонування регіональних центрів з фізичної 
культури і спорту "Інваспорт"

Утримання центрів з інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл

Підпрограма 1
3 6

22,5

Підпрограма 2

Підпрограма 1

6
 Регіональна цільова програма 1

1 2 3 4 5 7 8 9 10

7 8

КПКВК Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

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

(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) (КФКВК)1

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити)

1

Завдання 

затрат

Кількість регіональних центрів з фізичної 
культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

1 0

22,5 0,0

31,0 31,0 38,5 38,5 7,5 0,0 7,5
На протязі року було піднято 

норми харчування на 1 
спортсмена та тренера.

1115022

38,643,0 43,0 38,6 -4,4 0,0 -4,4
Зменшення кількості 
пов"язано з відміною 

Всеукраїнських змагань.

64,0 64,0 59,1 59,1 -4,9 0,0

7,9

-4,9
Із відміно. Всеукраїнських 
змагань-відповідно були не 

проведені регіональні

14,2 14,2 7,9 -6,3 0,0 -6,3
Для економії коштів ряд НТЗ 

було проведено за місцем 
проживання спортсмена.а не 

на виїзді.

26,0 26,0 21 21,0 -5,0 0,0 -5,0
На протязі року було 

відмінено ряд Всеукраїнських 
змагань.



2

осіб
протокол 

змагань.списки 
груп

3

грн розрахунково

4

% рпотоколи 
змагань.списки груп

2 1115022

1

од розрахунково

2

од календарний план

3

грн розрахунково

4

% розрахунково

1

од розрахунково

2

од розрахунково

3

грн розрахунково

4

% розрахунково

1

од календарний план

2

од розрахунково

3

грн розрахунково

4

% розрахунково

% розрахунково

1

од календарний план

2

од розрахунково

3
грн розрахунково

Кількість навчально-тренувальних зборів з видів 
спорту для інвалідів з підготовки до 
регіональних змагань

5 13 8

Кількість людино-днів навчально-тренувальних 
зборів з видів спорту для інвалідів до 
регіональних змагань

500 405 -95

затрат

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

якості

95,0

Підпрограма 2

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

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань та заходів з інвалідного 
спорту

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

18,0

Було відмінено ряд Всеукраїнських  та відповідно регіональних змагань.

У звя´зку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.17 №506«Про внесення змін до розділу VI додатка 2 до  постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 
1298», тренерам було піднято посадові оклади на 2 тарифні розряди.

77,0
Середні витрати на один людино-день 
навчально-тренувальних зборів з видів спорту 
для інвалідів з підготовки до регіональних 
змагань

ефективності

Завдання 1

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.
продукту

260
динаміка кількості навчально-тренувальних 
зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки 
до регіональних змагань

якості

Середньомісячна заробітна плата працівника 
регіональних центрів з фізичної культури і 
спорту "Інваспорт"

ефективності

Кількість учасників спортивних заходів та 
заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації 
інвалідів, що проводяться регіональними 
центрами з фізичної культури і спорту 
"Інваспорт"

0,99 -99,0100

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Кількість навчально-тренувальних зборів з видів 
спорту для інвалідів з підготовки до 
всеукраїнських змагань

16 7 -9

затрат

5203,0

продукту

8|-24

635,25838,2

318/61

динаміка** кількості інвалідів регіону 
(адміністративно-територіальної одиниці), 
охоплених спортивними заходами центрів з 
фізичної культури і спорту "Інваспорт", 
порівняно з минулим роком

310/85

середні витрати на один людино-день заходів з 
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

70,0 113,0 43,0

кількість людино-днів заходів з фізкультурно-
спортивної реабілітації інвалідів

70 70 0

ефективності

кількість заходів з фізкультурно-спортивної 
реабілітації інвалідів

1 1 0

продукту

Завдання 4

затрат

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

1 1 0

ефективності
середні витрати на один людино-день участі у 
регіональних змаганннях з видів спорту для 
інвалідів

69,0 117 48,0

Кількість людино-днів участі у регіональних 
змаганнях з видів спорту для інвалідів

2000 505 -1495

Організація і проведення регіональних 
змагань з видів спорту інвалідів

затрат

кількість регіональних змагань з видів спорту 
для інвалідів

50 41 -9

продукту

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Організація і проведення заходів з 
фізкультурно-спортивної реабілітації 
інвалідів

 Завдання 3

динаміка кількості навчально-тренувальних 
зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки 
до всеукраїнських змагань порівняно з минулим 
роком

7 43 36

103,0 26,0

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

у тому числі динаміка кількості спортсменів. Які 
посіли призові місця у вказаних змаганнях, 
порівнянно з минулим роком

1 1 0

якості

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

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

ефективності
Середні витрати на один людино-день 
навчально-тренувальних зборів з видів 
спорту для інвалідів з підготовки до 
всеукраїнських змагань

77,0

продукту
Кількість людино-днів навчально-тренувальних 
зборів з видів спорту для інвалідів до 
всеукраїнських змагань

1520 373 -1147

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



4

% розрахунково

1

грн розрахунково

2

осіб протокол змагань.

3

грн розрахунково

4

осіб протоколи змагнь

% розрахунково

8

загальний фонд
спеціал

ьний 
фонд

разом спеціальн
ий фонд

разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

Інвестиційний проект 2

КП
КВК

12

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Надходження із бюджету

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

13

разом

Касові видатки за звітний період

загальний 
фонд

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

(підпис) (прізвище та ініціали)

9 10 11872

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

загальний 
фонд

спеціал
ьний 
фонд

Мацьоха І.Ю.

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Клімов В.І.
(прізвище та ініціали)

разом

План видатків звітного періоду

1

Найменування джерел надходженьКод

Інші джерела фінансування(за видами)

(підпис)

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

динаміка кількості спортсменів регіону, які 
взяли участь/посіли призові місця у 
всеукраїнських змаганнях з видів спорту для 
інвалідів, порівняно з минулим роком

5 0 -5

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

65 62 -3

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

491,0 304,0 -187,0

якості

кількість спортсменів збірних команд області, 
які братимуть участь у всеукраїнських 
змаганнях з видів спорту для інвалідів

77 69 -8

ефективності

обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, 
добові в дорозі) спортсменів збірних команд 
області у всеукраїнських змаганнях з видів 
спорту для інвлідів

37800,0 21000,0 -16800,0

продукту

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

динаміка кількості заходів з фізкультурно-
спортивної реабілітації інвалідів порівняно з 
минулим роком

100 100 0

 Завдання 5

якості

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.

Згідно календарного плану,протоколів змагань,авансових звітів.


