
Затверджено
Наші Міністерства фінансів України 
26.08.2014 М» 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 19.01.2017 року

1. 1000000
(КІІКВКМБ)

з. 1015011

^партамент осяіти І науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ра̂ и {Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000______  ^апартамент освіти І науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ра̂ и (Київської міськот державної адміністрації)
(КҐ1К8К М6) (найманування відповідального виконавця)

130102
(КФК8КХ1)

Провадвння навчально-тренувальних зборів І змагань а олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми)

(тисгрн)
Затверд ив!« паспортом бюджетної програми Касові видатки (наданї кредити) Відхилення

загальний Фона спец^льний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 "2 3 4 5 в 7 8 9

73*2,М 6 7 372,600 6488,677 8488,677 -917,223 -917.223

8- Обсяги фінансування бюджетної програми »а звітний період у розрізі підпрограм та завдань: ‘ (тис-грн)

N8 з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
ф°н^ разом

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

1018011 130102
Проведення
навчально-тренувальних зборів 1 
змагань а олімпійських видів 
спорту

7 372,900 7 372,900 6468,677 6 466,677 •917,223 -917,223

1 1018011 130102
Проведення навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських видів спорту 3 
підготовки до регіональних змагань

2 1018011 130102
Проведення навчально-тренувальних 
зборів * олімпійських видів спорту 3 
підготовки до всеукраїнських змагань

2 800,000 2 600,000 2 600,000 2 500,000

3 1018011 130102 Організація | провадвння змагань з 
ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ спорту 2 927,900 2 927,900 2 195,000 2 195,000 -732,900 -732,900

4 1018011 130102
Представлення спортивних досягнень 
спортсменами збірних команд міста 
на всеукраїнських змаганнях з 
олімпійських видів спорту

1 945,000 1 948,000 1 760,677 1 760,677 •104.323 -184,323

Разом 7 372,900 І 7 372,9001 «488,6771 | 6 466.677 [ -917,2231. 1 -917,2231

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тисгрн)

Назва
Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період__________ Відхилення



регіональної цільової програми та підпрограми загальний
Фонд

спеціальний
Фонд разом загальний

Фонд
спеціальний

Ф о* рааом загальний
Фонд

влеціальний
Фонд разом

1 2 3 4 б 8 7 8 9 10
Регіональні ц іл ь о в і  програми • всього в4вв,«77 «468,877 ■ к т я п н
Міська комплексна цільова лроврама *Молодь та спорт столиці* на 
2018-2018 роки 6488,977 8489,877 І 8488,877І 8488,877
Усього Є4М,в77 8488,877 8498,877

№і/п кпквк Показники Одниця
виміру Джерело Інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові, видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 б 7 8
1 Проведения навчально-тренувальних зборів э олімп ЙСЬКИХ ВИДІВ СПОрту з підготовки до всеукраїнських змагань

затрат

1 1015011
кілмгість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів 
спорту з підготовки до всеукраїнських змагань Ч»'. .  . Звітність установ 133,000 146,000 -7,000

НТЗ проведені звідно календарно*) плану спортивних змавань, масових заходів та неечвльно-тренуеепьних »борів на 2018 рк

2 1015011

обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів 
з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 
змагань

тис.
грн. Звітність установ

2300,000 2300,000

продукту «

1 1015011

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 
змагань од. Звітність установ

29130,000 29130,000

ефективності

1 1015011

середні витрати на один людино-день 
навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з 
підготовки до всеукраїнських змагань грн Розрахунок

83,763 83,763

ЯКОСТІ

1 1015011

динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських 
змагань порівняно з минулим роком % Розрахунок

100,000 100,000

2 Організація 1 проведення змагань з олім п ійських видів спорту
затрат

11Ю15011 Ікількість змагань з олімпійських видів спорту |сд. ІЗаІтність установ ____________ 321,0001 132,000 •189,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними ломотними

2 1015011
обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з 
олімпійських видів спорту

тис.
грн. Звітність установ 2927900,000 2193000,000 -732900,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не освоєні кошти, зменшене кількість всеукраїнських змвввнь, не затверджені норми на харчуваання
продуту

1 1015011
кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів 
спорту Звітність установ 11750,000 8890,000 •2860,000

Зменшена кількість людино-днів у звязку із зменшенням кількості проведених змвввнь.
ефективності

1 1015011
середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з 
олімпійських видів спорту грн Розрахунок 249.182 246.906 -2,276

якості



1 1015011
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у 
змаганнях, порівняно з минулим роком % Розрахунок 102,000 102,0001

3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
затрат

1 1015011
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, 
в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста од. Звітність установ 167,000 154,000 -13,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшена кількість воетяЛкыт змагань звідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів м. Києве не 2019 рік.

2 1015011

обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських 
змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь 
спортсмени збірних команд міста

тис.
грн. Звітність установ

1945,000 1760,677 •184,323

Пояснення ирдо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно зменшенню кількості всеукраїнських змагань зменшені витрати на участь у всеукраїнських змаганнях
продукту

<4 1015011
кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь 
у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту осіб Звітність установ 3230,000 2920,000 •310,000

Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Спортсмени затверджені в списках збірних команд згідно зайнятих призових місць на змаганнях.
ефективності

1 1015011

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в 
дорозі) одного спортсмена збірних команд містау 
всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту грн Розрахунок

602,167 602,972 0,805

якості

1 1015011
кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові 
місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту осіб Розрахунок 1014,000 1471,000 457,000

2 1015011

динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця 
у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, 
порівняно з минулим роком % Розрахунок

150,000 200,000 50,000

Код Найменування джерел надходжень КПКВ
Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз до кінця звітного періоду

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд Разом загальний

Фонд
спеціальн 
ий фонд Разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом загальний

Фонд
зпеціальний

Фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього: І І

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатюв/наданшжцздиті? на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник 
управління молоді та спорту

Заступник начальника управління економіки та фінансів

О.С. Трофимов
(ініціали та прізвище)

О.І. Корольова
(підпис) (ініціали та прізвище)

ГУ Освіти 10 23.05 2017 15:50:32



Результат анапізу афактевносгі бюджатиоГ программ 
станом на 19.01.2017 року

1. tOOOOOQ Двпартамаит ocat« І м н и , молоді та спорту амтнаачого органу ИпіаськоГ місьюГ раді* ЗМЬсыюГ шеысоГ даржааноГ адміністрації]
М ш м м п п м а о і
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Провацтіт тттгьно- гряігввл и шгх Л арт і з > з апітпФсьітх акдів спорту
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