
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року

1. 1000000 Відділ освіти,молоді та спорту Берегівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти, молоді та спорту Берегівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

та
3. 1015060 0990 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис, грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12,0 12,0 12,0 12,0



2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п

к п к в к КФКВ
к

Підпрограма/
завдання

бюджетної програми
2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки(надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення Пояснення

щодо
причин

відхилення
загал ьн 
ий фонд

спеціаль
ний фонд разом загальни 

й фонд

спеціа
ль-
ний

фонд

разом загальни 
й фонд

спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1015060 0810 Підпрограма 1 

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

12,0 12,0 12,0 12,0

Усього



з

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

(тис, грн)
Назва

регіональної цільової програми 
та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення Пояснення 
щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1 «Програма 
розвитку фізичної культури і 
спорту в Берегівському районі 
на період до 2020року»

12.0 12,0 12,0 12,0 0 0

Підпрограма 2

Усього

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

№
з/п КГ1КВК Показники Одиниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом 

бюджетної програми 
на звітний період

Виконано за звітний 
період (касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Підпрограма 1

1015060 Завдання 1
Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно- 
спортивну діяльність в 
регіоні

грн Кошторис,
звіт

12,0 12,0 0

1 затрат
Кількість закладів фізичної 
культури і спорту,

од мережа 1 1



4

організацій фізкультурно- 
спортивної спрямованості, 
яким надається фінансова 
підтримка з бюджету
Кількість спортивних 
заходів, що проводяться 
закладами фізичної культури 
і спорту, організаціями 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості, що 
отримують фінансову 
підтримку з бюджету

ОД Календарний план 
спортивно- масових 
заходів БРФФ на 
2018рік

1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту

Кількість людино-днів 
спортивних заходів, що 
проводяться закладами 
фізичної культури і спорту, 
які отримують фінансову 
підтримку з бюджету

План спортивно- 
масових заходів, 
регламент та 
календар змагань, 
протоколи.

900 900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності

Середні витрати на одну 
особу, яка займається в 
закладах фізичної культури 
і спорту, організаціях 
фізкультурно - спортивної 
спрямованості, які 
отримують фінансову 
підтримку з бюджету

Грн. Звіт, мережа 27 27

Середні витрати на 
проведення одного 
спортивного заходу що 
проводяться закладами 
фізичної культури і спорту , 
які отримують фінансову 
підтримку з бюджету

Т.грн Звіт. Мережа 12,0 12,0
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Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості

Кількість медалей, 
завойованих особами , які 
займаються у закладах 
фізичної культури і спорту , 
організаціями фізкультурно- 
спортивної спрямованості, 
що отримують фінансову 
підтримку з бюджету

од Журнал обліку 157 157

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 2

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Н адходж ення із 
бю дж ет у
Інш і дж ерела  
ф інансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього
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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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник керівника ^станови головного 
розпорядн ика біоджстщгх коштів

У Іі,  ̂7І О 47
**с V

I S S ®1S S гп І ' ' “о ?Г о л о в н и йбухтаЛтеру стан о в и головного 
розпорядника бюджетних коштів

Д.Д. Товт
(ініціали та прізвище)

(підпис)
В.П. Гогерчак

(ініціали та прізвище)

{Ф орм а зв іт у  із зм інам и, внесеним и згідно  з  Н аказом  М ін іст ерст ва  ф інансів №  472 від  28.04.2017}


