
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року № 359)"      

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04051342    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради 04051342    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0215062  5062 0810    
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 0356200000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, досягнення духовної та фізичної 
досконалості людини                                         

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних всеукраїнських організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості  до реалізації місцевих 
програм з розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних       
коштів *

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Розвиток фізичної культури і спорту серед 
різних верств населення 582 200,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1 2



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту   
на 2017-2023 роки 582 200 582 200 582 200 582 200

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

1.1

Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів) що 
проводяться місцевими організаціями  
фізкультурно-спортивних товариств

кількіст
ь Календарний план

14 14 14 14

2 продукту

2.1
Кількість людино-днів проведення місцевими організаціями 
фізкультурно-спортивних товариств

кількіст
ь розрахунок 7 800 7 800 7 800 7 800

3 ефективності

3.1

Середні витрати на людино-день проведення місцевими 
організаціями фізкультурно-спортивних заходів (в розрізі їх 
видів) грн. розрахунок

95 95 95 95

4 якості

4.1

Динаміка кількості спортсменів місцевих організацій  
фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь у 
спортивних заходах порівняно з минулим роком відс. розрахунок

100 100 100 100

4.2

Динаміка кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів) 
проведених місцевими осередками  
фізкультурно-спортивних товариств порівняно з минулим 
роком відс.

Протоколи змагань 
розрахунково

100 100 100 100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п Показники Одниця 
виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
1 затрат
2 продукту
3 ефективності
4 якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи проводились згідно затвердженого єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-оздоровчих заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана добре.проведені заходи відповідно до Регламенту фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2022 рік.



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Борис  КАРПУС
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Людмила ЯЩУК
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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