
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010  № 1489

                                     про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1115062
(назва бюджетної програми)

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд разом загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд разом загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд разом

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

Заохочення видатних спортсменів,тренерів та 
діячів фізичної культури і спорту регіону

1 затрат
кількість видів заохочень спортсменам та 
тренерам,що виплачуються щорічно одиниць

положення про щорічну стипендію та 
матеріальне заохочення 40              -   40 40              -   40              -                -                -   

кількість заохочень/винагород,що виплачується 
за підсумками спортивних заходів вищого 
гатунку одиниць

результати спортивних міжнародних 
змагань-2019р.(чемпіонат світу зі 
скелелазіння,чемпіонат Європи з 
гирьового спорту,чемпіонат світу з 
плавання)

8              -   8 8              -   8              -                -                -   

2 продукту
кількість спортсменів,які отримують стипендію

осіб
положення про щорічну стипендію та 
матеріальне заохочення 20              -   20 20              -   20              -                -                -   

кількість тренерів,що отримують матеріальне 
заохочення осіб

положення про щорічну стипендію та 
матеріальне заохочення 20              -   20 20              -   20              -                -                -   

кількість отримувачів 
заохочень/винагород(спортсмени,тренери,видат
ні діячі),що виплачується за підсумками 
спортивних заходів вищого гатунку на одного 
спортсмена

осіб

результати спортивних міжнародних 
змагань-2019р.(чемпіонат світу зі 
скелелазіння,чемпіонат Європи з 
гирьового спорту,чемпіонат світу з 
плавання)

5              -   5 5              -   5              -                -                -   

Виконано за звітний період Відхилення

Розбіжностей немає.

Інформація

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

за  2019 рік

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

(код програмної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період



кількість отримувачів 
заохочень/винагород(спортсмени,тренери,видат
ні діячі),що виплачується за підсумками 
спортивних заходів вищого гатунку на одного 
тренера

осіб

результати спортивних міжнародних 
змагань-2019р.(чемпіонат світу зі 
скелелазіння,чемпіонат Європи з 
гирьового спорту,чемпіонат світу з 
плавання)

3              -   3 3              -   3              -                -                -   

3 ефективності
середній розмір заохочення на одного 
спортсмена на виплату стипендій грн. розрахунок 1200              -   1200 1200              -   1200              -                -                -   

середній розмір матеріального заохочення на 
одного тренера грн. розрахунок 1050              -   1050 1050              -   1050              -                -                -   

середній розмір одноразової винагороди,що 
виплачується за підсумками спортивних заходів 
вищого гатунку для одного спортсмена грн. розрахунок 17000              -   17000 17000              -   17000              -                -                -   

середній розмір одноразової винагороди,що 
виплачується за підсумками спортивних заходів 
вищого гатунку для одного тренера

грн. розрахунок 10000              -   10000 10000              -   10000              -                -                -   

Розбіжностей немає.
4 якості

динаміка кількості отримувачів 
стипендії,матеріального 
заохочення(спортсменів,тренерів),порівняно з 
минулим роком(2018р.-38одиниць)

% статистична звітність 105              -   105 105              -   105              -                -                -   

динаміка кількості отримувачів 
стипендії,матеріального 
заохочення(спортсменів,тренерів,видатні 
діячі)заохочення/винагороди,що виплачується за 
пісумками спортивних заходів вищого 
гатунку,порівняно з минулим роком(2018р.-
5одиниць)

% статистична звітність 160              -   160 160              -   160              -                -                -   

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник бухгалтерської служби   Т.М.Смолева

Результативні показники даної програми виконані відповідно до затверджених видатків, розбіжностей немає.Дана бюджетної програми  дає змогу для продовження щорічного підведення підсумків 
спортивного року для визначення кращих спортсменів і тренерів,вручення щорічної міської стипендії кращим спортсменам та тренерам м.Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних 
всеукраїнських та міжнародних змаганнях , стимулює спортсменів та їх тренерів в подальшому приносити вагомі спортивні результати.

Розбіжностей немає.
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