
загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 
загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 
загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

1. Видатки (надані кредити) 1320,024 1320,024 1266,760 136,285 1403,045 -53,264 136,285 83,021

  в т. ч.                 

Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок  лікарняних та  зменшення  кількості та витрат по оплаті різних послуг та 

проведених заходах.

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

1. __0600000__ ___Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації__

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 

ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік 

Виконано 

  (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

2. __0610000__ ___Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту3.     0615030                        
 (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

 4. Мета бюджетної програми:

Відхилення 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п 

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення,змісмтовного відпочинку і 

дозвілля дітей та молоді, самореалізації,набуття навичок здорового способу життя,підготовки спортсменів для резервного спорту

Показники 

План з урахуванням змін 



1.1 

Підготовка спортивного 

резерву та підвищення рівня 

фізичної підготовленості дітей 

дитячо-юнацькими 

спортивними школами

1320,024 0,000 1320,024 1266,760 136,285 1403,045 -53,264 136,285 83,021

N з/п Показники 

1. Залишок на початок року 

  в т. ч.  

1.1 власних надходжень  

1.2 інших надходжень 

2. Надходження 

  в т. ч.  

2.1 власні надходження 

2.2 надходження позик 

2.3 повернення кредитів  

2.4 інші надходження 

3. Залишок на кінець року 

  в т. ч.  

3.1 власних надходжень  

Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок  лікарняних та  зменшення  кількості та витрат по оплаті різних послуг та 

проведених заходах.

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового 

показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 

0

План з урахуванням Виконано

    

(тис. грн.) 

х х 

Відхилення

1,819

х 

х 

х 1,819

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших 

Залишок виник по власних ндходженнях за рахунок економії по видатках  на утримання установи.

х 

х 

0 0

136,756 137,26 0,504

0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 

 По власних надходженнях фактичне надходження коштів більше ніж планове  за рахунок збільшення   надходжень  благодійної допомоги  та 

внаслідок  невнесення  уточнених змін до планових показників під факт надходжень.   

0 0 0

136,756 137,26 0,504

0 0

    

х 2,795

0

    

2,795



3.2 інших надходжень 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд разом 

1. затрат                 

кількість комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл в 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, од.

1 1 1 1 0 0

х 0

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

N з/п Показники 

Виконано Затверджено паспортом 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень 

бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

Залишок виник по власних ндходженнях за рахунок економії по видатках  на утримання установи

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 

(тис. грн.) 

Відхилення 



обсяг витрат на утримання 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл в 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, грн,

1320024 1320024 1266760 1266760 -53264 -53264

кількість штатних працівників 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,

17 17 17 17 0 0

у тому числі тренерів, осіб. 13 13 13 13 0 0

2. продукту                 

середньорічна кількість учнів 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), осіб

437 437 437 437 0 0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок  лікарняних та  зменшення  кількості та витрат по оплаті різних послуг та 

проведених заходах.



кількість учнів комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету, 

у розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), що 

взяли участь у регіональних 

спортивних змаганнях, осіб

366 366 366 366 0 0

кількість придбаного 

малоцінного спортивного 

обладнання та інвентарю для 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), од.

171 171 171 171 0 0

3. ефективності                 

  

середні витрати на навчально-

тренувальну роботу у 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних школах, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), у розрахунку на 

одного учня, грн

132,11 132,11 93,4 93,4 -38,71 -38,71

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



середні витрати на 

забезпечення участі одного 

учня комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), у регіональних 

спортивних змаганнях, грн

157,73 157,73 111,52 111,52 -46,21 -46,21

середня вартість одиниці 

придбаного малоцінного 

спортивного обладнання та 

інвентарю для комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), грн

517,11 517,11 517,11 517,11 0 0

середні витрати на утримання 

однієї комунальної дитячо-

юнацької спортивної школи, 

видатки на утримання якої 

здійснюються, в розрізі їх 

видів 

(ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР)

, з розрахунку на одного 

працівника

77648,47 77648,47 74515,29 74515,29 -3133,18 -3133,18

середньомісячна заробітна 

плата працівникадитячо-

юнацької спортивної школи, 

видатки на утримання якої 

здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР)

3102,12 3102,12 3100,42 3100,42 -1,7 -1,7



4. якості                 

  

кількість учнів комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), які здобули 

призові місця в регіональних 

спортивних змаганнях, осіб

0 120 120 120 120

динаміка кількості учнів 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), порівняно з 

минулим роком, %

5 5 5 5 0 0

  …                  

____________

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, 

Затверджено паспортом бюджетної програми 1320,024 тис. гривень. Здійснено видатки  1403,045 тис. грн..Економія по видатках з оплати 

праці виникла за рахунок  лікарняних та  зменшення  кількості та витрат по оплаті різних послуг та проведених заходах (не проводився 

чемпіонат області по баскетболу)

Напрям використання бюджетних коштів  

1 
Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

розбіжність виникла в зв’язку з тим, що не проводився чемпіонат області по баскетболу,економія по видатках з оплати праці виникла 

за рахунок  лікарняних



загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд разом 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд разом 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд разом 

  Видатки (надані кредити) 949,708 4,584 954,292 1266,760 136,285 1403,045 133,4 2973,1 3106,4

  в т. ч.                 

  

Забезпечити реалізацію інших 

заходів з післядипломної 

освіти

949,708 4,584 954,292 1266,760 136,285 1403,045 133,4 2973,1 3106,4

Показники 

Попередній рік Звітний рік 

Відхилення виконання

(у відсотках) 

Збільшення обсягів видатків у звітному році відбулося за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати, зростання цін на 

товари та послуги.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками 

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками 

Збільшення обсягів видатків у звітному році відбулося за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати, зростання цін на 

товари та послуги.



1. затрат               

кількість комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл в 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, од.

1 1 1 1 0 0

обсяг витрат на утримання 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл в 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, грн,

949708 949708 1266760 1266760 317052 317052

кількість штатних працівників 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,

17 17 17 17 0 0

у тому числі тренерів, осіб. 13 13 13 13 0 0

2. продукту           

середньорічна кількість учнів 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), осіб

437 437 437 437 0 0



кількість учнів комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету, 

у розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), що 

взяли участь у регіональних 

спортивних змаганнях, осіб

366 366 366 366 0 0

кількість придбаного 

малоцінного спортивного 

обладнання та інвентарю для 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у 

розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), од.

0 171 171 171 171

3. ефективності       

  

середні витрати на навчально-

тренувальну роботу у 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних школах, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), у розрахунку на 

одного учня, грн

42,43 42,43 93,4 93,4 50,97 50,97



середні витрати на 

забезпечення участі одного 

учня комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), у регіональних 

спортивних змаганнях, грн

0 111,52 111,52 111,52 111,52

середня вартість одиниці 

придбаного малоцінного 

спортивного обладнання та 

інвентарю для комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), грн

0 517,11 517,11 517,11 517,11

середні витрати на утримання 

однієї комунальної дитячо-

юнацької спортивної школи, 

видатки на утримання якої 

здійснюються, в розрізі їх 

видів 

(ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР)

, з розрахунку на одного 

працівника

0 74515,29 74515,29 74515,29 74515,29



середньомісячна заробітна 

плата працівникадитячо-

юнацької спортивної школи, 

видатки на утримання якої 

здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР)

0 3100,42 3100,42 3100,42 3100,42

4. якості           

  

кількість учнів комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), які здобули 

призові місця в регіональних 

спортивних змаганнях, осіб

0 120 120 120 120

динаміка кількості учнів 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету 

(ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), порівняно з 

минулим роком, %

0 5 5 5 5

  

Напрям використання 

бюджетних коштів                 

  …                  

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Код Показники
Виконан

о всього

Залишок 

фінансув

ання на 

майбутні 

періоди

1 2 7 8 = 3 - 7

Надходження 

всього:

Бюджет розвитку за 

джерелами х х

Надходження із загального 

фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджету 

розвитку) х х

Запозичення до бюджету х х

Інші джерела х х

Видатки бюджету розвитку 

всього:

02.Січ

Всього за інвестиційними 

проектами

Інвестиційний проект 

(програма) 1

Напрям спрямування коштів 

(об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів 

(об'єкт) 2

...

5

Загальний обсяг 

фінансування 

проекту (програми), 

всього

План на звітний 

період з урахуванням 

змін

Виконано за звітний 

період
Відхилення

х

х

х х1.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.

х

х

3

х

6 = 5 - 44

х

х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника



Інвестиційний проект 

(програма) 2

Напрям спрямування коштів 

(об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів 

(об'єкт) 2

...

Капітальні видатки з 

утримання бюджетних 

установ

х х

актуальності бюджетної програми  в повному обсязі забезпечується підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості 

дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;

(підпис) (ініціали та прізвище)

ефективності бюджетної програми  використання  передбачених коштів за програмою "Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту" дає 

змогу забезпечити необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і 

дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. ;
корисності бюджетної програми є забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи;

довгострокових наслідків бюджетної програми  фінансування у наступних роках бюджетної програми "Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту" надасть змогу забезпечити необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного 

відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. 

Головний бухгалтер ____________                      А.М.Костенко                                 

6. Узагальнений висновок щодо:

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":                                                                                                                                          

фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни" :                                                                                                                                                                                                                                

Кредиторська  та дебіторська заборгованість по запланованих видатках відсутня.

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

х


