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1 3 4
Підпрограма 1

1 0810

Забезпечення діяльності 
місцевих центрів фізичного 
здоров’я населення "Спорт 
для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових 
заходів серед населення 
регіону 
Завдання 1
Організація фізкультурно-
оздоровчої діяльності, 
проведення масових 
фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходів

Підпрограма 2

2 0810

Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій,які 
здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в 
регіоні

Завдання 2

Заохочення видатних 
спортсменів,тренерів та 
діячів фізичної культури і 
спорту регіонів

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
1115061

1

од статистична 
звітність

од
річний 
план 

заходів

осіб штатний 
розпис

2

людин
о-день

мережа

3

грн річний план 
заходів

грн календарний 
план заходів

грн шттний 
розпис

грн кошторис

1567,2 1567,2

В зв"язку із внесення 
змін до розпоряджень 
по виплаті стипендій та 
винагород, кількість 
спортсменів на протязі 
року змінювалась.

1115062

1

1567,1 1567,1 -0,1 0,0 -0,1

кількість фізкультурно-масових заходів (у 
розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 
"Спорт для всіх"

46

затрат

кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період

загальни
й                

фонд

спеціальн
ий фонд

№ 
з/п

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення "Спорт для 
всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону 

Показники Джерело 
інфор-мації

Економія по економії по 
оплаті комунальних 

послуг та енергоносіїв
734,1 -5,6 -5,6

1

№           
з/п

-5,7

0,0

12

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

КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Пояснення 
щодо 

причин 
відхилення

спеціальний 
фонд разом

Відхилення

тис.грн

загальний                
фонд

-5,70,00,0

2

5

0,0

9 10

разом

тис.грн

2306,9

загальний                
фонд

83 4

Відхилення

(КПКВК  ДБ)

9

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Пояснення щодо причин 
відхилення

14

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

5 6 7

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

1100000
(КПКВК  ДБ)

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

1110000
(найменування відповідального виконавця)

1115060

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити)

(КПКВК  ДБ)

Відхилення

разом

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт 
для всіх"

разомзагальний                
фонд

0,0

7

Відхилення

середні витрати на утримання одного ЦФЗН 
"Спорт для всіх"

спеціальний 
фонд

разом спеціальни
й фонд разом

тис.грн

6 7 8 11

загальний                
фонд

спеціальний 
фонд разом

13

739,7739,7

-5,72301,2

734,1

2301,2

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
разомспеціальний 

фонд

Всього

КПКВК

2

2306,9

2306,9

2301,2 -5,72306,9 2301,2

Касові видатки (надані 
кредити)

загальн
ий                

фонд

Затверджено паспортом бюджетної програми з 
урахуванням змін

1115061

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
проведення масових фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходів

 Регіональна цільова програма 1
1

Підпрограма 2

Підпрограма 1

Завдання 1

КПКВК

Усього

середні витрати на проведення одного 
фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх 
видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для 
всіх"
середні витрати на один людино-день 
проведення фізкультурно-масових заходів (у 
розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 
"Спорт для всіх"
середньомісячна заробітна плата одного 
штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"

8

Підпрограма 1
3 6

Одиниця 
виміру

107 85 92 3 4 6

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Виконано за звітний період(касові 
видатки/надані кредити)

8

46

8

1

0

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд

-5619

0

0

0

0,0

0

0

611

2873,9 2873,9

216,4

4434,4

216,4

4434,4

продукту

ефективності

кількість людино-днів проведення 
фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх 
видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для 
всіх"

734081739700

611



Економія по економії по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв



4

% статистична 
звітність

% статистична 
звітність

1115062

1

од
протокол 
засідання 

комісії,наказ 
управління

2

од
протокол 
засідання 

комісії,наказ 
управління

3

грн
кошторис,на

каз 
управління

4

% Річний звіт

8

загальний 
фонд

спеціал
ьний 
фонд

разом спеціальн
ий фонд

разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

КПКВК

Заохочення видатних 
спортсменів,тренерів та діячів фізичної 
культури і спорту регіонів

Інвестиційний проект 2

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій,які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
Завдання 2

Підпрограма 2

Надходження із бюджету
Інвестиційний проект 1
Підпрограма 1

(підпис) (прізвище та ініціали)

9 10 11 12 13

разом

Касові видатки за звітний період

загальний фонд

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

Відповідно розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 04.05.2017 №327/2017-р,про персональні стипендії для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток 
спорту вищих досягнень",наказів управління-середня кількість стипендіатів становить 92 спортсмени.Відповідно розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністраціївід 

22.12.2017 №1410/2017-р "Про обласну премію у сфері фізичної культури та спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху",наказу управління-кількість осіб,що 
отримали премію складає 55 чоловік.

(підпис) (прізвище та ініціали)

затрат

872

Інші джерела фінансування(за 
видами)

Мацьоха І.Ю.

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Клімов В.І.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

загальний 
фонд

спеціал
ьний 
фонд

разом

План видатків звітного періоду

1

Найменування джерел надходженьКод

3,2

1

якості

0

0

3,2

1

динаміка** кількості населення регіону 
(адміністративно-територіальних одиниць), 
охопленого фізкультурно-масовими 
заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно 
з минулим роком
динаміка** кількості фізкультурно-
масових заходів (у розрізі їх видів), 
проведених серед населення ЦФЗН 
"Спорт для всіх", порівняно з минулим 
роком

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

Згідно наказів управління.

динаміка**кількості 
отримувачів(спортсмени,тренери,видатні 
діячі),порівняно з минулим роком

91 92 1

якості

кількість видів заохочень/винагород,що 
виплачуються щомісячно

140 92/55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності

кількість отримувачів 
заохочень/винагород(спортсмени,тренери,ви
датні діячі)

140 92/55

продукту

середній(середньомісячний)розмір 
заохочення/винагороди(види)для одного 
отримувача(спортсмени,тренери,видатні 
діячі)

1017,7 1377/5454


