
 

Додаток 

до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних 

програм головними розпорядниками коштів державного 

бюджету 

(пункт 2 розділу IV) 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 

за 2020 рік 

1. ____341____ 

(КВКВК ДБ) 

                                        МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ____________________________________ 
                                                                             (найменування головного розпорядника коштів) 

2. _                                                                            МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ____________________________________ 
                                                                                                     (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 

3. ____3411210___ 
(КПКВК ДБ) 

__0810___ 
(КФКВК) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді 

робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих 

спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів_________________________________  
                                                        (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Створення умов для оздоровчої рухової активності, зміцнення здоров`я громадян та проведення іміджевих змагань на сучасних об`єктах 

спортивної інфраструктури 

Мета бюджетної програми: 

Розвиток спортивної інфраструктури з метою створення належних умов для підготовки та участі спортсменів у змаганнях міжнародного рівня 

Завдання бюджетної програми: 

1) Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих спортивних басейнів для проведення спортивних заходів з водних видів спорту 

5. Видатки / надання кредитів 

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

(тис грн) 

Напрями використання бюджетних коштів План План зі 

змінами 

Факт Відхилення 

плану зі змінами 

від плану (+/-) 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

1 2 3 4 5 6 

ВСЬОГО за бюджетною програмою  200 000,0  200 000,0  0,0 -200 000,0  -200 000,0  



у т.ч.: загальний фонд    200 000,0      

           спеціальний фонд  200 000,0  200 000,0  0,0 -200 000,0  -200 000,0  

Створення нових, будівельно-ремонтні 

роботи існуючих спортивних басейнів, всього 

 200 000,0  200 000,0  0,0 -200 000,0  -200 000,0  

у т.ч.: загальний фонд       -200 000,0  -200 000,0  

           спеціальний фонд  200 000,0  200 000,0  0,0 -200 000,0  -200 000,0  

 

Пояснення щодо відхилень: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету 

(тис грн) 

 

КЕКВ / 

ККК 

План План зі змінами Факт Відхилення плану зі 

змінами від плану (+/-) 

Відхилення факту від 

плану зі змінами (+/-) 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3220   200 000,0    200 000,0     0,0   -200 000,0    -200 000,0  

ВСЬОГО   200 000,0    200 000,0   0,0    -200 000,0    -200 000,0  

...  

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 

У 2020 році  запланована мета недосягнута, внаслідок відсутності надходжень до спеціального фонду бюджету від плати за ліцензій на 

здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор. 

 

… 

 

 

Міністр молоді та спорту України   

_________________ 
(підпис) 

  

Вадим ГУТЦАЙТ 
(ім'я та прізвище) 

 


