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з/п

1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)

2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

3. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення розвитку та підтримки спортивної інфраструктури

Завдання

Забезпнчення виконання проектів громадських ініціатив (громадський бюджет 2019 рік)

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд  громадських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості,забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів



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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальни

й фонд усього загальний 
фонд

спеціальни
й фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 170000 249899 419899 170000 249899 419899 0 0 0

170000 249899 419899 170000 249899 419899 0 0 0

гривень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальни

й фонд усього загальний 
фонд

спеціальни
й фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

170000 249899 419899 170000 249899 419899 0 0 0

2

Забезпечення видатками на реалізацію 
проектів громадського бюджету на 2019 рік

Програма розвитку фізичної культури та спорту в 
м.Кропивницькому на 2017-2020роки, затверджена рішенням 
Міської ради від 20.12.2016р. № 721 з урахуванням змін

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : 
розбіжностей немає.

N
з/п

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спец-ний 
фонд усього загальний 

фонд
спец-ний 

фонд усього загальний 
фонд спец-ний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Завдання 

Забезпечення виконання проектів 
громадських ініціатив(громадський 
бюджет на 2019рік)

1 затрат

Обсяг видатків необхідний на встановлення 
та облаштування спортивних майданчиків 
для забезпечення виконання проектів-
переможців громадського бюджету

грн. кошторис 170000 249899 419899 170000 249899 419899 0 0 0

2 продукту
кількість встановлених спортивних 
майданчиків відповідно до проектів 
громадського бюджету одиниць

протокол №10 від 
05.10.2018р.кординаційної 
ради з питань 
громадського бюджету

1 2 3 1 2 3 0 0 0

3 ефективності
середні витрати на придбання та 
встановлення одного спортивного 
майданчика

грн. розрахунок
170000.0 124949.5 139966.3 170000.0 124949.5 139966.3 0 0 0

4 якості
рівень забезпечення коштами на придбання 
спортивних майданчиків у 2019 році % розрахунок 100 100 100 100 100 100 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Головний спеціаліст
Т.М.Смолева

Начальник управління

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  розбіжностей немає

Показники Джерело інформації

Дана програма є актуальною, тому що забезпечено виконання проектів громадських ініціатив(громадський бюджет на 2019рік), виконані послуги з ремонту і технічного обслуговування та 
встановлені нові   ігрові  та  спортивні  майданчик на території м.Кропивницького,які залучають усіх мешканців міста в т. ч. дітей та молодь  для проведення активного дозвілля та забезпечення 
здорового способу життя.

Одиниця 
виміру

N 
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників:     В 2019 році на реалізацію 3-х проектів громадського бюджету затверджено 419899 грн. в т.ч.  спортивний майданчик "Руки-базуки"-
149900грн;Фітнес-містечко на прибудинковій території-119999грн.;  Безчечний футбол-150000грн.   Всі проекти виконані повністю. Між затвердженими та виконаними показниками  розбіжностей 
немає.

С.О.Колодяжний

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає

Відхилення
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