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Підпрограма 3

1 0810

Фінансова підтримка на 
утримання місцевих 
осередків(рад)всеукраїнських 
організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості

Завдання 

Організація фзкультурно-
спортивної роботи серед 
населення регіону

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

1 1115053

1

од статистична 
звітність

од штатний розпис

2

од
звіт 2-

ФК,статистична 
звітність

од статистична 
звітність

3

грн план використання 
коштів

грн план використання 
коштів

4

% статистична звітність

% статистична звітність

762100,0 748217,4 -13882,6

динаміка** населення регіону,залученого до 
занять фізичною культурою і спортом місцевими 
осередками всеукраїнських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі 
організацій),порівняно з минулим роком

7,5 7,5 0

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл,що 
перебувають у сфері управління місцевих 
осередків(рад)всеукраїнських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі 
організацій

5 5 0

середній розмір фнансової підтримки з бюджету 
одного місцевого осередку(раді)всеукраїнсьих 
організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості(у розрізі організацій)

Фінансова підтримка на утримання 
місцевих осередків(рад)всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний                
фонд

загальн
ий                

фонд

спеціальн
ий фонд разом

Протягом року надбавка за 
інтенсивність не була постійною.748,2 -13,9748,2

Згілно календарного плану,протоколів змагань.

Протягом року надбавка за інтенсивність не була постійною.

762,1 762,1

1

№           
з/п

тис.грн

Пояснення щодо 
причин відхиленняспеціальни

й фонд разом

-13,9

тис.грн

загальний                
фонд

0,0

9 10

0,0 748,2

12

-13,9

5

загаль
ний                

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

8

748,2

13

9

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд

0,0

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)

1115050

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Підтримка фізкультурно-спортивного руху
(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

якості

середньомісячна заробітна плата одного 
працвника мсцевих осередків(рад)всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості(у розрізі організацій)

Один
иця 

вимір
у

ефективності

кількість заходів(органзаційно-
методологічних,спортивних,фізкультурно-
масових),що проводяться місцевими 
осередками(радами)всеукраїнських організацій 
фзкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі 
організацій)

кількість штатних працівників місцевих 
осередків(рад)всеукраїнських організацій 
фзкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі 
організацій)

Організація фзкультурно-спортивної роботи 
серед населення регіону

82 -125207

Згілно календарного плану,протоколів змагань.

0,0

спеціальний 
фонд разомспеціальн

ий фонд разом загальний                
фонд

-13,9

-13,9

0,0
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762,1 762,1 748,2

спеціальний 
фонд разом

748,2 -13,9

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

762,1

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

загальний                
фонд

спеціальний 
фонд

разом

762,1

КПКВК

2

1115053

Всього

динаміка** кількості заходів(організаційно-
методологічних,спортивних,фізкультурно-
масових),що проводяться місцевими 
осередками(радами)всеукраїнських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі 
організацій),порівняно з минулим роком,

Підпрограма 3
3 6

9

5421,0

продукту

Підпрограма 2

Підпрограма 1

Усього

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)

2

Завдання 

затрат

кількість місцевих осередків(рад)всеукраїніських 
організацй фізкультурно-спортивної 
спрямованості(у розрізі організацій)

2 0

-10

0

9

5421,0

0

56 46



8

загальний фонд
спеціал

ьний 
фонд

разом спеціаль
ний фонд разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

0

Інвестиційний проект 2

КП
КВ
К

Підпрограма 1

Аналіз стану виконання результативних показників
Підпрограма 2

Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету

(підпис) (прізвище та ініціали)

9 10 11 13

разом

Касові видатки за звітний період

загальний 
фонд

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

12

Інші джерела фінансування(за видами)

2

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

загальний 
фонд

спеціа
льний 
фонд

разом

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

87

План видатків звітного періоду

1

Найменування джерел надходженьКод

Мацьоха І.Ю.

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

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


