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1 3 4
Підпрограма 1

1 0810

Утримання та навчально-
тренувальна робота 
комунальних дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл

Завдання 

Підготовка спортивного 
резерву та підвищення 
рівня фізичної 
підготовленості дітей 
дитячо-юнацькими 
спортивними школами

Підпрограма 2
Фінансова підтримка 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних 
товариств 
Завдання 

2 0810

Підготовка спортивного 
резерву та підвищення 
рівня фізичної 
підготовленості дітей 
дитячо-юнацькими 
спортивними школами, які 
підпорядковані 
громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості

Підпрограма 3

Забезпечення підготовки 
спортсменів вищих 
категорій школами вищої 
спортивної майстерності

Завдання 

3 0810

Підготовка спортивного 
резерву та спортсменів 
вищих категорій школами 
вищої спортивної 
майстерності

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

11

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

1 2 4 5 7

загальний фонд спеціальний фонд спеціальний 
фонд разомзагальний фондразом спеціальний 

фонд разом

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

(КПКВК  ДБ)

загальний 
фонд

6 8

8

тис.грн

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

6

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Підпрограма 1

КПКВК

 Регіональна цільова програма 1
1

Підпрограма 2

2 4

Усього

1115031

3

Одиниця 
виміру

3471,6

9088,5 982,9 10071,4 9011,4

КПКВК

2

9992,8

981,4 9992,8 -77,1 -1,5 -78,6

9011,4

Відхилення

тис.грн

загальний                
фонд

загальний                
фонд

546,3 4017,9

разом

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

982,9 -77,1

9 10

спеціальний 
фонд

3 75

1752,8

3453,5

1110

спеціальни
й фонд разом

загальни
й                

фонд

разомзагальний                
фонд

981,4

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

21

разом

9

Касові видатки (надані кредити)Затверджено паспортом бюджетної програми з 
урахуванням змін

-1,5

Відхилення
Пояснення щодо причин 

відхилення

14

загальний                
фонд разом

1312

спеціальний 
фонд

1115030

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

-78,6

-1,2

1100000
(КПКВК  ДБ)

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

1110000
(найменування відповідального виконавця)

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

КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

6 7 8

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

5 6 7 83 4

(КПКВК  ДБ)

загальний                
фонд

5 9

спеціальний 
фонд

9088,5

Пояснення 
щодо 

причин 
відхилення

спеціальний 
фонд разомспеціальн

ий фонд

№ 
з/п Показники Джерело 

інфор-мації

№           
з/п

тис.грн

В школі працюють 
інваліди,тому 

нарахування на заробітну 
плату становить 8,41%,а 

не 22%.Відбулась 
економія по 

відрядження на 
спортзаходи.

545,1 3998,6 -18,1 -19,3

3864,1 436,6 4300,7

1752,8

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

10071,4

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

0,0

1115033 3805,1 436,3 4241,4 -59,0 -0,3 -59,3

0,01115032 1752,8 1752,8 0,0

В школі працюють 
інваліди,тому 

нарахування на заробітну 
плату становить 8,41%,а 

не 22%.Відбулась 
економія по 

відрядженнях за рахунок 
проведення НТЗ за 
місцем проживання 

спортсменів.Економія 
по оплаті витрат за 

комунальні послуги та 
енергоносії виникла за 

рахунок теплих погодніх 
умов.

Всього



1 1115031

1

од мережа

грн кошторис

од штатний 
розпис

од штатний 
розпис

2

осіб тарифікація

осіб статистична 
звітність

од
статистична 

звітність

3

грн кошторис

грн кошторис

грн кошторис

грн кошторис

грн кошторис

4

осіб статистична 
звітність

осіб статистична 
звітність

% статистична 
звітність

2 1115032

1

од мережа

грн
план 

використання 
бюджетних 

коштів

од штатний розпис

од штатний розпис

2

осіб річний звіт

осіб

календарний 
план,положення 

про 
змагання,проток

оли змагань

0

Фінансова підтримка дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств 

середні витрати на навчально-тренувальну 
роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного 
учня

680 747 67,0

-5|0

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств, яким 
надається фінансова підтримка з бюджету,  в 
розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), 

1 1 0

динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств, яким надається фінансова 
підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), порівняно з минулим роком, 

в т.ч.тренерів 25 25 0

середні витрати на утримання ДЮСШ, з 
розрахунку на одного працівника 97782,0 98670,4 888,4

Підпрограма 2

кількість штатних працівників комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 35,5 35,5

19 19 0

5

398

кількість учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств, яким надається фінансова 
підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), що взяли участь у регіональних 
спортивних змаганнях,

12 28

280

90

продукту

продукту

ефективності

кількість придбаного малоціного 
спортивного обладнання та інвентарю для 
ДЮСШ

середньорічна кількість учнів комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 495 474

кількість учнів комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету,які 
взяли участь у регіональних  змаганнях

280

16

14

13550,0

800,0 800,0

В школі працюють інваліди,тому нарахування на заробітну плату становить 8,41%,а не 22%

у тому числі тренерів

479

середньорічна кількість учнів дитячо-
юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету(ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮШОР), 

474

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.

На протязі навчального року частина спортсменів в групах початкової підготовки перестали займатись у школах.

середньомісячна заробітна плата працівника 
ДЮСШ 5106,0 5343,0 237,0

0

0

середні витрати на забезпечення участі 
одного учня ДЮСШ у регіональних 
спортивних змаганнях

кількість учнів комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету,якіі здобули призов мсця в 
регіональних спортивних змаганнях 
змаганнях

-21

0

якості

-18131,4

Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної підготовленості 
дітей дитячо-юнацькими спортивними 
школами

середня вартість одиниці придбаного 
малоцінного спортивного обладнання та 
інвентарю для ДЮСШ

3250,0

2

кількість підготовлених у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 
школах,видатки на утримання яких 
здійснюється з бюджету,майстрів спорту 
України/кандидатів у майстри спорту 
України

6/16 1/16

Завдання 

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Підпрограма 1

110

0,0

10300,0

Завдання 

412

Аналіз стану виконання результативних показників

20

затрат

В школі працюють інваліди,тому нарахування на заробітну плату становить 8,41%,а не 22%.Відбулась економія по відрядження на спортзаходи.По спеціальному фонду економія відбулась за 
рахунок проведення закупівлі спортивного інвентаря через портал"PROZORRO".

Згідно протоколів змагань

-1,76

Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної підготовленості 
дітей дитячо-юнацькими спортивними 
школами, які підпорядковані громадським 
організаціям фізкультурно-спортивної 
спрямованості

1752798,2

обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-
юнацьких спортивних шкіл  фізкультурно-
спортивних товариств в розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 

1752800,0

обсяг витрат на утримання комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3471594,0 3453462,6

затрат
Кількість комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів

кількість штатних працівників дитячо-
юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету(ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮШОР)

24 24 0

2



од

кількість придбаного малоціного 
спортивного обладнання та інвентарю для 
ДЮСШ,яким надається фінансова 
підтримка з бюджету у розрізі їх 
видів(ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР)

0 0 0



3

грн
план 

використання 
бюджетних 

коштів

грн
план 

використання 
бюджетних 

коштів

грн
план 

використання 
бюджетних 

коштів

4

осіб накази

осіб протоколи 
змагань

% статистична 
звітність

3 1115033

1

од мережа

од штатний розпис

од штатний розпис

осіб план 
комплектації

од календарний 
план

од календарний 
план

2

од календарний 
план

од календарний 
план

од план 
закупівель

3

грн розрахунково

грн розрахунково

грн розрахунково

4

осіб протоколи змагань

8

Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у 
всеукраїнських змаганнях 65 126 61

Серендні витрати на проведення ШВСМ 
одного людино-дня навчально-тренувальних 
зборів

145 219 74

в т.ч.кількість штатних посад тренерів 21,5 21,5 0

Кількість людино-днів проведених у ШВСМ 
навчально-тренувальних зборів

3100 2039 -1061

Кількість шкіл вищої спортивної 
майстерності (ШВСМ) 1 1 0

Кількість штатних посад 29 29 0

Забезпечення підготовки спортсменів 
вищих категорій школами вищої 
спортивної майстерності

Підпрограма 3

Згідно протоколів змагань

5975 0

ефективності

6086 06086

середньомісячна заробітна плата працівника 
дитячо-юнацької спортивної школи 
фізкультурно-спортивного товариства, 
якому надається фінансова підтримка з 
бюджету(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),

1,1 -7,8

якості
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких 
спортивних школах фізкультурно-
спортивних товариств, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту 
України / кандидатів у майстри спорту 
України, 

35 21 -14

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

середні витрати на навчально-тренувальну 
роботу у дитячо-юнацьких спортивних 
школах фізкультурно-спортивних товариств, 
яким надається фінансова підтримка з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у 
розрахунку на одного учня,

3659

5975

3660

Згідно календарного плану заходів.авансових звітів.

Згідно протоколів змагань

динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств, яким надається фінансова 
підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), порівняно з минулим роком, 

середні витрати на фінансову підтримку 
однієї дитячо-юнацької спортивної школи 
фізкультурно-спортивного товариства, якій 
надається фінансова підтримка з бюджету 
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з 
розрахунку на одного працівника, 

Завдання 

1

кількість учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств, яким надається фінансова 
підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮШОР), які здобули призові місця в 
регіональних спортивних змаганнях

269 275 6

8,9

затрат

Підготовка спортивного резерву та 
спортсменів вищих категорій школами 
вищої спортивної майстерності

Кількість всеукраїнських змагань, у яких 
учні ШВСМ беруть участь 1 2 1

Середньорічна кількість учнів ШВСМ 
постійного/змінного складу 103/50 102/51 -1/1

Згідно плану комплектації груп,календарного плану заходів.
продукту

Кількість навчально-тренувальних зборів 40 37 -3

Згідно календарного плану заходів.авансових звітів.
ефективності

Кількість придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та інвентарю для 
ШВСМ

6 120 114

Середня вартість одиниці придбаного 
малоцінного спортивного обладнання та 
інвентарю для ШВСМ

5900 29558 23658

Середні витрати на забезпечення одного 
людино-дня участі учнів ШВСМ у 
всеукраїнських змаганнях 

240 330 90

Згідно календарного плану заходів.авансових звітів,плану комплектації груп.

Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів 
спорту України/кандидатів у майстри спорту 
України/майстрів спорту міжнародного 
класу/членів збірних команд 
України/кандидатів до складу збірних 
команд України протягом року 

4/12/1/26/10 3/12/1/24/9 -1/0/0/-2/-1

Середні витрати збільшені в зв’язку із збільшенням норм харчування та кількістю всеукраїнських змагань.
Середні витрати на придбання  одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю зменшилося за рахунок збільшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання та 

інвентарю для ШВСМ

якості



загальний 
фонд

спеціаль
ний 

фонд
разом спеціальн

ий фонд разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

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

2

загальний 
фонд

спеціаль
ний 

фонд
разом

План видатків звітного періоду

1

Найменування джерел надходженьКод

87

(підпис) (прізвище та ініціали)
Клімов В.І.

13

разом

Касові видатки за звітний період

загальний фондзагальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

12

(підпис) (прізвище та ініціали)
Мацьоха І.Ю.

Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування(за 
видами)

9 10 11

Інвестиційний проект 2

Підпрограма 1

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду

КПКВ
К


