
місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0200000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(код) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

2. 0210000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 2

1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

  гривень

5. Мета бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2

усього
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 усього

1 2 3 4 5 6

№ 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

7 8 9 10

503 199,00 4 036 508,12 -6 383,88 -39 202,00 -45 585,88
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8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

1
 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей 

дитячо-юнацькими спортивними школами
3 539 693,00 542 401,00 4 082 094,00 3 533 309,12

-39 202,00 -45 585,88УСЬОГО 3 539 693,00 542 401,00 4 082 094,00 3 533 309,12 503 199,00 4 036 508,12 -6 383,88

Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах

4 5 6 7 8 9

усього
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми

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

загальний 

фонд
спеціальний фонд усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

101 2 3



усього

-54 097,00345 304,00 345 304,00

спеціальний 

фонд

345 304,00 0,00 -54 097,00 -54 097,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Усього 0,00 399 401,00 399 401,00 0,00

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
загальний фонд

Програма „Забезпечення умов для заняття 

спортом та облаштування вуличних майданчиків 

у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік“

0,00 399 401,00 399 401,00 0,00 345 304,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 -54 097,00

10 11 12

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

1,00 0,00 1,00 0,00

0 Затрат

13

усього

0,00 0,001

кількість установ 

(ДЮСШ), видатки на 

утримання яких 

здійснюються з 

бюджету

од.

Зведення планів  по мережі, штатах і 

контингентах установ, що фінансуються з 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік
1,00 0,00 1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

-39202,00 -45585,88542401 4082094 3533309,12 503199 4036508,12 -6383,882

обсяг витрат на 

утримання ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснюються з 

бюджету

грн.

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання від 21.12.2018 року №402   "Про 

бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік";

рішення  п’ятдесят першої сесії  Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2019 року №144   

"Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік ";

рішення  п’ятдесят  п’ятої сесії  Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 16.05.2019 року №190   

"Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік ";

рішення позачергової   п’ятдесят сьомої сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 

04.07.2019 року №261   "Про внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік";

рішення  п’ятдесят восьмої сесії  Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 01.08.2019 року №273  

"Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік ";

рішення шістдесятої позачергової сесії  сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 

24.09.2019 року №367   "Про внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік "

рішення  шістдесят першої  Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання від 29.10.2019 року №379   "Про 

внесення змін до бюджету міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік ";

рішення  шістдесят другої  Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання від 28.11.2019 року №496   "Про 

внесення змін до бюджету міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік ";

3539693

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах

0 Продукту

Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0215031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"  передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 3539693 грн., 

спеціальним фондом в сумі 542401 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 3533309,12  грн., за спеціальним фондом становлять 503199 грн..  Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету 

проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

(підпис) (ініціали та прізвище)

Міський голова О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

3
кількість учнів ДЮСШ

осіб
Звіт 5-ФК за 2018 рік                                                                         

Звіт 5-ФК за 2019 рік
426 0 426 430

-103,00 -195,00

0 430,00 4,00 0,00 4,00

4

середні витрати на 

навчально-тренувальну 

роботу у ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснюються з 

бюджету,  у розрахунку 

на одного учня

грн.

розрахунок                                                                             

(3539693/426)=8309   ,(542401/426)=1273                                                                                                                                                      

(3533309,12/430)=8217    (503199/430)=1170

8309

0 Ефективності

1273 9582 8217 1170 9387,00 -92,00

37,005

кількість учнів ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснюються з 

бюджету, які здобули 

призові місця в 

регіональних 

спортивних змаганнях

осіб

Звіт 5-ФК за 2018 рік                                                                     

Звіт 5-ФК за 2019 рік

268 0 268 305

0 Якості

розрахунок                                                                   

(426/450)*100=94,67                                      

(430/450)*100=95,56 94,67 0 94,67 95,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  розбіжності виникли у звя’зку із збільшенням фактичної кількості учнів ДЮСШ

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  розбіжності виникли у звя’зку із з збільшенням фактичної кількості учнів ДЮСШ

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  розбіжності виникли у звя’зку із збільшенням фактичної кількості учнів ДЮСШ

0 305,00 37,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: 

Затверджена   кількість установ (ДЮСШ) 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення  відсутні

Затверджений обсяг  видатків на  утримання ДЮСШ становить  4082094 грн., касові видатки становлять 4036508,12 грн., відхилення  45585,88 грн. або 98,88 % від затвердженого обсягу

Затверджена   кількість учнів ДЮСШ 426 осіб., фактична кількість 430 осіб., відхилення  4 особи.  або 100,94 % від затвердженої кількості

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  розбіжності виникли у звя’зку із збільшенням  кількості бажаючих відвідувати ДЮСШ

0 95,56 0,89 0,00 0,896

динаміка кількості учнів 

ДЮСШ, видатки на 

утримання яких 

здійснюються з 

бюджету, порівняно з 

минулим роком

відс.


