
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року 

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1015101 130112  Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інші заходи в сфері фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КТКВК)(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
9 376,900 9 376,900 4 648,430 4 648,430 -4 728,470 -4 728,470

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

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 130112  1015101 Впровадження стипендій та 
винагород. 1 558,000 1 558,000 1 182,500 1 182,500 -375,500 -375,500

2 130112  1015101
Сприяти діяльності  організацій  
фізкультурно-спортивної 
спрямованості.                             

6 786,400 6 786,400 2 433,458 2 433,458 -4 352,942 -4 352,942

3 130112  1015101
Підготовка штатної спортивної 
команди резервного спорту міста 
Києва

1 032,500 1 032,500 1 032,472 1 032,472 -0,028 -0,028

Разом 9 376,900 9 376,900 4 648,430 4 648,430 -4 728,470 -4 728,47
0

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Регіональні цільові програми - всього 6786,400 6786,400 4648,958 4648,958 -2137,442 -2137,442
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 
2011-2015роки» 6786,400 6786,400 4648,958 4648,958 -2137,442 -2137,442

Разом державні/регіональні цільові програми 6786,400 6786,400 4648,958 4648,958 -2137,442 -2137,442

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

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
1 Впровадження стипендій та винагород.

1 Показники затрат
1 стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів тис. грн. Звітність установ 240,000 240,000
2 стипендіальний фонд для спортсменів тис. грн. Звітність установ 480,000 480,000
3 призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів тис. грн. Звітність установ 415,500 40,500 -375,000
4 призовий фонд для спортсменів та їх тренерів тис. грн. Звітність установ 422,500 422,500

2 Показники продукту
1 кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів од. Звітність установ 20,000 20,000
2 кількість стипендіатів серед спортсменів од. Звітність установ 40,000 40,000

3
кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх 
тренерів од. Звітність установ 96,000 5,000 -91,000

4 кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів од. Звітність установ 80,000 116,000 36,000
3 Показники ефективності

1 середній розмір стипендії спортсмена-інваліда грн розрахунок 12000,000 12000,000
2 середній розмір стипендії спортсмена грн розрахунок 12000,000 12000,000

3
середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його 
тренера грн розрахунок 4328,125 8100,000 3771,875

4 середній розмір винагороди спортсмена та його тренера грн розрахунок 5281,250 3642,250 -1639,000
4 Показники якості

1
кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - 
інвалідів од. Звітність установ 80,000 5,000 -75,000

2 кількість зайнятих призових місць серед спортсменів од. Звітність установ 96,000 86,000 -10,000
2 Сприяти діяльності  організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості.                             

1 Показники затрат

1

кількість організацій  фізкультурно-спортивної 
спрямованості, яким надається фінансова підтримка з 
бюджету од. Звітність установ

15,000 15,000

2

обсяг витрат на проведення організаціями  
фізкультурно-спортивної спрямованості  спортивних 
заходів тис. грн. Звітність установ

6786,400 2433,458 -4352,942

3
кількість спортивних заходів, що проводяться  
організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості од. Звітність установ 254,000 118,000 -136,000

2 Показники продукту

1
кількість учасників спортивних заходів, що проводяться 
організаціями  фізкультурно-спортивної спрямованості осіб Звітність установ 38000,000 17610,000 -20390,000

3 Показники ефективності

1

середні витрати на проведення організаціями  
фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного 
заходу грн розрахунок

26718,100 19206,315 -7511,785

4 Показники якості

1

динаміка  кількості  учасників спортивних заходів, що 
проводяться організаціями  фізкультурно-спортивної 
спрямованості, порівняно з минулим роком %. розрахунок

120,000 120,000

3 Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва
1 Показники затрат
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1
обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди 
резервного спорту міста  Києва тис. грн. Звітність установ 1032,500 1032,500

2 Показники продукту

1
кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної 
команди міста Києва осіб Звітність установ 40,000 40,000

3 Показники ефективності

1
середні витрати на утримання штатної спортивної 
команди резервного спорту міста Києва грн розрахунок 25812,500 25812,500

4 Показники якості

1

кількість зайнятих призових місць 
спортсменами-інструкторами штатної спортивної 
команди міста Києва, од. од. розрахунок

40,000 40,000

2

динаміка кількості занятих призових місць 
спортсменами-інструкторами штатної спортивної 
команди міста Києва, порівняно з минулим роком %; розрахунок

100,000 100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз до кінця звітного періоду

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд Разом загальний 

фонд
спеціальн
ий фонд Разом загальний 

фонд
спеціальн
ий фонд Разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію 
інвестиційних проектів.
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