
 

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. ____3411190___ 
(КПКВК ДБ) 

__0810___ 
(КФКВК) 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на 

будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради  Івано-

Франківської області_____________________________________________________________ 
                                                        (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) Будівництво сучасного біатлонного комплексу на території Івано-Франківської області для проведення спортивних заходів з біатлону та 

лижних гонок 

 

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 70 000,0 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0 

у т.ч.: загальний фонд 70 000,0  70 000,0 70 000,0    

           спеціальний фонд  0 0 0,0 0,0 

Будівництво сучасного біатлонного 

комплексу, всього 

 70 000,0 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0 

у т.ч.: загальний фонд 70 000,0  70 000,0  70 000,0  0,0 0,0 

           спеціальний фонд      

 

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   70 000,0  70 000,0   70 000,0        

ВСЬОГО   70 000,0  70 000,0   70 000,0        

 

6. Стан фінансової дисципліни 

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 

 

7. Результативні показники 

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів 

 

Результативні показники План План зі змінами Факт Відхилення плану 

зі змінами від 

плану (+/-) 

Відхилення факту 

від плану зі 

змінами (+/-) 

1 2 3 4 5 6 

Будівництво сучасного біатлонного комплексу 

Рівень будівельної готовності сучасного  40 40   30  -10  -10 



біатлонного комплексу на кінець року 

(%) 

Показник не виконаний внаслідок неможливості виконання окремих видів робіт та придбання товарів внаслідок запровадження карантинних 

обмежень у 2020 році. 

 

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року 

 

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: у 2019 році бюджетна програма не була передбачена 

Мінмолодьспорту. 

 

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства 

Контрольні заходи, органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства у 2020 році не проводились  

 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 

У 2020 році  запланована мета недосягнута, внаслідок запровадження карантинних обмежень пов’язаних з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Відповідно до пункту 20 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» залишки коштів за КПКВК 

3411190 "Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного 

біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області" зберігаються на рахунках загального фонду 

відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення. 

 

… 

 

 

Міністр молоді та спорту України   

_________________ 
(підпис) 

  

Вадим ГУТЦАЙТ 
(ім'я та прізвище) 

 


