
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 №1489

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

1 Затрат

Обсяг витрат на проведення 

спортивно-масових заходів
Тис. грн.

Кошторис 

видатків 
400,000 190,000 590,000 364,500 180,040 544,549 -45,451

Кількість спортивно-масових 

заходів з різних видів спорту
Одиниць

План роботи 

відділу
98 98 78 78 -20

2 Продукту

Кількість учасників спортивно-

масових заходів
Тис. осіб

Журнал обліку 

спортивно-

масових заходів

6,000 - 6,000 6,115 - 6,115 0,115

3 Ефективності

Середні витрати на проведення 

одного міського заходу 
Тис. грн. Розрахунок 4,081 1,938 6,019 4,673 2,308 6,981 0,962

4 Якості

Кількість спортсменів міста, які 

протягом року посіли призові 

місця у всеукраїнських змаганнях 

з різних видів спорту

Чоловік

Журнал обліку 

спортивно-

масових заходів

50 - 50 82 - 82 32

1 Затрат

Обсяг витрат на проведення 

міських заходів з водних видів 

спорту

Тис. грн.
Кошторис 

видатків 
100,000 100,000 200,000 70,000 78,555 148,555 -51,445

2 Продукту

Кількість заходів з водних видів 

спорту
Одиниць

Журнал обліку 

спортивних 

заходів

20 - 20 13 - 13 -7

3 Ефективності

Середні витрати на проведення 

одного спортивного заходу з 

водних видів спорту

Тис. грн. Розрахунок 5,000 5,000 10,000 5,385 6,043 11,428 6,813

4 Якості

Кількість призерів у міських 

спортивних заходах по водним 

видам спорту

осіб

Журнал обліку 

спортивно-

масових заходів

7 - 7 25 - 25 18

Начальник відділу бухгалтерського обліку - 

головний бухгалтер О. КАЖМІР

(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,

що харектерезують виконання бюджетної програми
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016 - 2018 роки. Завдання - підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

№ з/п Показники звітний період
Одиниця 

віміру

Джерело 

інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано за звітний період

Відхилення

Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансова підтримка кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м.Ужгород на 2016-

2018 роки. Завдання - підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

1015060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(код програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету)

(назва бюджетної програми)


