
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 

місцевого бюджету на 2019 рік

0200000 Миргородська районна державна адміністрація

(код)

0210000

(найменування головного розпорядника)

Миргородська районна державна адміністрація

3.

(код)

0215053

(найменування відповідального виконавця)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-
0810 спортивної спрямованості.

(код) (КФКВК)

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

(найменування бюджетної програми)

№  з/п Ціль державної політики

1 2

1
Залучення регіональних осередків всеукраїнсьЕсих фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичнох культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно- 
спортивного товариства "Колос" для здійснення ними розвитку та спорту серед сільського населення.

5. Мета бюджетної програми
підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву,залз^ення регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з 
розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос" для здійснення ними розвитку та спорту серед сільського населення.

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 2
1 Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення---------------------------------------------------------------&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ !

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

№
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 Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення 288 125,00 0,00 288 125,00 288 125,00 0,00 288 125,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 288 125,00 0,00 288 125,00 288 125,00 0,00 288 125,00 0,00 0,00 0,00

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



Найменування місцевоіУрегіональної програми
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
Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

Миргородському районі на 2016-2020 роки 288 125,00 0,00 288 125,00 288 125,00 0,00 288 125,00 0,00 0,00 0,00

Усього 288 125,00 0,00 288 125,00 288 125,00 0,00 288 125,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця
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
затрат

1 Кількість місцевих рад 
товариства ОД. 1 0 1 1 0 1 0 0 0

2
кількість штатних 

працівників місцевих рад 
товариства

од. штатний розпис 2,5 0 2,5 2,75 0 2,75 0,25 0 0,25

продукту

1

кількість дитячо- 
юнацьких спортивних 

шкіл, що перебувають у 
сфері управління місцевих 

рад товариства;

ОД.
календарний план, звіт за формою 

2-ФК 1 0 1 1 0 1 0 0 0

2

кількість заходів 
(організаційно 

методологічних, 
спортивних, фізкультурно- 
масових), що проводяться 

місцевими радами 
товариства

ОД.
календарний план, звіт за формою 

2-ФК 83 0 83 101 0 101 18 0 18

Примітка. Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми кількості спортивних заходів(у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно- 
спортивних товариств пояснюється збільшенням фінансування на проведення спортивних заходів.

ефективності

1

середній розмір 
фінансової підтримки з 
бюджету одній місцевій 

раді товариства

грн. бюджетний запит, розрахунок 288125 0 288125 288125 0 288125 0 0 0

2
середньомісячна заробітна 
плата одного працівника 
місцевих рад товариства

грн. Розрахунок 7673 0 7673 7274 0 7274 -399 0 -399

Примітка. Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми середньомісячної заробітної плати одного працівника пояснюється недостатністю коштів на оплату праці.

1 «кості I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1



1

1

динаміка сільського 
населення, залученого до 

занять фізичною 
культурою та спортом, 
порівняно 3 минулим 

ооком.

% Розрахунок 14 0 14 14 0 14 0 0 0

2

динаміка кількості заходів 
, що проводяться 

місцевими радами, 
порівняно 3 минулим 

роком.

%

Розрахунок

45,6 0 45,6 51,7 0 51,7 6,1 0 6,1

Примітка. В зв'язку із збільшенням фінансування на проведення спортивних заходів, динаміка кількості заходів, що проводяться місцевими радами збільшилась порівняно з минулим роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2019 році МОГО "ВФСТ "Колос" у Миргородському районі Полтавської області виділено коштівна суму - 288125,00 гри. на рік.

Фактично отримано 288125,00 грн. Кошти в сумі 280845,00 грн.було використано на заробітну плату ппдцівників апарату з нарахуваннями,на послуги з електроенергії 2000,00 гри, на 
послуги з теплопостачання -5280,00 грн.

В.о. голови Миргородської РДА

Начальник відділу ФГЗ апарату РДА

Фесенко В.А.

(ініціали та прізвище)

Сидоренко Т.В.
(ініціали та прізвище)


