
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

1. 0200000 Миргородська районна державна адміністрація

2.

(код)

0210000 Миргородська районна державна адмініетрація

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0215032 810

(найменування відповідального виконавця)

Фінанеова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

(код) (КФКВК)

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

(найменування бюджетної програми)

№  з/п Ціль державної політики

1 2 .

1 Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Миргородському районі, зростання його рівня й майстерності, сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
споямованості сеоел шиооких вепств сільського населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностй вихованців дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка у належному технічному 
стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,забезпечення їх ефективного використання для 
проведення спортивних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 2

1
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного 
спрямування %

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

підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної 
підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які 
підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного 

спрямування

536 336,00 0,00 536 336,00 536 336,00 0,00 536 336,00 0,00 0,00 0,00



Г\УСЬОГО 536 336,00 0,00 536 336,00 536 336,00 0,00 536 336,00 0,00 0,00 0,00

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

Найменування 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 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 536 336,00 0,00 536 336,00 536 336,00 0,00 536 336,00 0,00 0,00 0,00

Усього 536 336,00 0,00 536 336,00 536 336,00 0,00 536 336,00 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

кількість дитячо- 
юнацьких спортивних 

шкіл фізкультурно- 
спортивіних товариств, 

яким надається 
фінансова підтримка з 
бюджету, в розмірі їх 

видів (ДЮСШ)

од. Статистичний звіт за формою 5-ФК 1 0 1 1 0 1 0 0 0

обсяг витрат на 
фінансову підтримку 

дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

фізкультурно- 
спортивіних товариств 

('ШОСШ')

грн. Місцевий бюджет 536336,00 0,00 536336,00 536336,00 0,00 536336,00 0,00 0,00 0,00

кількість штатних 
працівників дитячо- 

юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно- 

спортивних товариств, 
яким надається 

фінансова підтримка з 
бюджету (ДЮСШ) у 

регіональних спортивних 
змаганнях, в т тренерів

од.

%

Штатний розпис 5,5 0 5,5 5,5 0 5,5 0 0 0



кількість тренерів дитячо 
юнацьких спортивних 

шкіл фізкультурно- 
спортивних товариств, 

яким надається 
фінансова підтримка з 
бюджеіу(ДЮСШ) у 

регіональних спортивних 
змаганнях

од. Штатний розпис 4 0 4 4 0 4 0 0 0

продукту
середньорічна кількість 
учнів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних 

товариств, яким 
надається фінансова 

підтримка 3 

бюджету(ДЮСШ)

осіб Положення про ДЮСШ 162 0 162 162 0 162 0 0 0

кількість учнів дитячо- 
юнацьких спортивних 

шкіл фізкультурно- 
спортивних 

товариств,яким 
надається фінансова 
підтримка 3 бюджету 
(ДЮСШ), що взяли 

участь в регіональних 
спортивних змаганнях

осіб Положення про ДЮСШ 162 0 162 162 0 162 0 0 0

ефективності
середні витрати на 

фінансову підтримку 
однієї дитячо-юнацькрї 

спортивної школи 
фізкультурно- 

спортивного товариства, 
яким надається 

фінансова підтримка з 
бюджету(ДЮСШ) 3 

розрахунку на одного 
працівника

грн. Розрахунок 97516 0 97516 97516 0 97516 0 0 0

середньомісячна 
заробітна плата 

працівника ДЮСШ 
фізкультурно- 

спортивного товариства, 
якому надається 

фінансова підтримка з 
бюджету (ДЮСШ)

грн. Розрахунок 6661 0 6661 6661 0 6661 0 0 0

якості



К ІЛ Ь К ІС Т Ь  підготовлених у 
ДЮСШ фізкультурно- 
спортивних товариств, 

яким надається 
фінансова підтримка з 

бюджету (ДЮСШ) 
майстрів спорту України/ 

кандидатів у майстри 
спорту України.

осіб 0 0 0 0/5 0 0/5 0/5 0,00 0/5

Відбулося збільшення кандидатів у майстри спорту за результатами підготовки та участі у чемпіонатах України з різних видів спорту

кількість учнів ДЮСШ 
фізкультурно-спортивних 

товариств, яким 
надається

фінансовапідтримка з 
бюджету (ДЮСШ), які 
здобули призові місця в 

регіональних спортивних 
змаганнях

осіб 0 0 0 187 0 187 187 0 187

Зросла кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2019 році МОГО "ВФСТ "Колос" у Миргородському районі Полтавської області виділено коштів на суму - 536336,00 грн. на рік.

Фактично отримано 536336,00 грн. Кошти було використано на заробітну плаі^_працівників та тренерів ДЮСШ з нарахуваннями. В закладі навчається 162 учня. Програма розвитку
фізичної культури і спорту у Миргородському районі на 2019 рік викорисд^іпа^а

В.о. голови Миргородської РДА і ^  Фесенко В.А.

Начальник відділу ФГЗ апарату РДА

(ініціали та прізвище)

Сидоренко Т.В.
(ініціали та прізвище)


