






















4 Середн! витрати на забезпечення учасл одного 
учня комунапьних дитячо-юнацьких спортивних 
шюл, видатки на утримання яких зд>йснюються з 
бюджету, у po3pi3i i'x вид1в, у репональних 
спортивних змаганнях, у тому чиста:, грн

1 049,75 1 049,75 1 022,09 1 022.09! -27,66 -27,66

Пояснения щодо причин розб1жностей мок затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середжх витрат повязано 3i зменшенням загальних витрат на утримання СДЮ Ш ОР

5
середн! витрати на забезпечення учасл одного 
учня ДЮ СШ , КДЮСШ у репональних спортивних 
змаганнях, грн

924.41 924,41 885,81 8ъ5.8  i| -38.61 -38,60

Пояснения щодо причин розбпкностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вщхилення пояснюеться перенесениям змагань ДЮ СШ  у мюто КиТв

6
середж витрати на забезпечення учасл одного 
учня СДЮ Ш ОР у репональних спортивних 
змаганнях, грн

1 348.31 1 348,31 1 346,73 1 346.73 -1 .5 8 -1,58

Пояснения щодо причин розбЬкностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

В1дхилення пояснюеться перенесениям змагань СДЮ Ш ОР у Micro КиТв

7

Середня вартють одинищ придбаного 
малощнного спортивного обладнання та 
швентарю д ля  комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шюл. видатки на утримання яких 
здтснюються з бюджету, у p03pi3i i'x вид\в , у 
тому ЧИСЛ1, ф Н

491,42 491,42 490,72 400.72 -0 ,7 ( -0,70

Пояснения щодо причин розб^жностей мЬк затвердженими та досяпгутими результативними показниками

Середня вартють зменшилась за рахунок загального обсягу видатюв

8
середня вартють одинищ придбаного 
малощнного спортивного обладнання та 
Ывентарю для  ДЮ СШ , КДЮСШ, грн

532,89 532.89 532,86 532,д> - O . J

I

-0 ,03

Пояснения щодо причин розб!жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення щни, запропонованоТ постачальником за одиницю товару

9
середня вартють одинищ придбаного 
малощнного спортивного обладнання та 
твентарю  д ля  СДЮШОР. грн

246,65 246,65 241,98 241.91! -4 .6 7 -4,67

Пояснения щодо причин розб1жностей м!ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вщхилення пояснюеться зменшенням щни постачальником за одиницю товару

якоси

1

Юльюсть пщготовлених у  комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних школах, видатки на 
утримання яких здмснюються з бюджету, у 
po3pi3i i'x видов , MancTpie спорту УкраТни / 
кандидап'в у майстри спорту УкраТни, всього, у 
тому чиелк, oci6

46,00 46,00 46,00 46.0с

2
юльюсть пщготовлених у  ДЮ СШ , КДЮСШ 
майслДОв спорту УкраТни / кандидате у майстри 
спорту УкраТни, oci6

41.00 41.00 41,00 41,00

3
юльюсть пщготовлених у СДЮ Ш ОР майстр1в 
спорту УкраТни / кандидате у  майстри спорту 
УкраТни, oci6

5,00 5,00 5,00 5.0<

4

Юльюсть учжв комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шюл, видатки на утримання яких 
здтснюються з бюджету, у розр!з1  Тх вид1в . яю 
здобули призов! м1сця в репональних спортивних 
змаганнях. всього, у  тому чиста:. oci6

473,00 473,00 473,00 473.0*

t
юльюсть учн1в комунальних ДЮ СШ . КДЮСШ як! 
здобули призов! м1сця в реПональних спортивних 
змаганнях, oci6

390,00 390,00 390,00 390.00

6
юльюсть учжв комунальних СДЮШОР, яю 
здобули призов! м!сця в регюнальних спортивних 
змаганнях, oci6

83,00 83,00 83,00 83 00

7

Динамжа юлькосл учжв комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шюл. видатки на 
утримання яких эДОйснюються з бюджету, у 
p03pi3i i'x вид!в, nopiBHBHO з минулим роком, у 
тому числй, %

73,96 73,96 73,96 73,9*

8 динам'жа к1лькосп учжв ДЮ СШ , КДЮСШ 
поДОвняно з минулим роком, % 73,36 73,36 73,36 73.30

9
динамжа юлькосп учжв СДЮ СШ  пор!вняно з 
минулим роком, %

77,08 77,08 77,08 77,06
■

10
Вщсоток охоплення послугами спортивних шюл 
ДОвчат, %

36,73 36,73 36,73 36.73

11
Р1вень охоплення бюджетною послугою в сфер1 
п!дготовки д1тей дитячо-юнацькими спортивними 
школами, %

0,36 0,36 0,36 0.3*

12
Pieenb забезпеченост! малощйним спортивним 
обладнанням та шветарем, %

52,25 52,25 52,25 52,25

13 КоефМент забезпеченосп власнимм 
спортивними спорудами, % 75,00 75,00 75,00 75.0»

14 К о еф ^ент зношеносгп основних 3aco6ie, % 44.50 44,50 44,50 44.5

Забезпечення збероження енергоресурс'ш

затрат

1
обсяг видатк!в на оплату енергоноемв та 
комунальних послуг, всього, грн

1 134 500,00 1 134 500,00 671 474,00 671 47 -463 026,07 -463 026,00

Пояснения щодо причин розб1жностей м!ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економ 1 я енергоресурав, тарифи нижч1 за заплановаж на 2019 piK показники. Впровадження енергоефективних заходе.

2 з них на оплату, |

3 теплопостачання, грн 719 900.0С 719 900,ОС 345 663,00 345 60 -3 74  237,0: -374 237,ОС

Пояснения щодо причин розб1-жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економ!я пояснюеться високою температурою навколишнього повпря в олалювальж сезони 2019 року, тарифи нижч1 за заплэ юван1 на . • »к показники.

4]водопостачання. . грн I 63 700.00| 1 63 700.0С( 56 729.00) | 5 67  -6971,01 | -6971.0С
Пояснения щодо причин розб1жностей М1Ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичш' витрати води на полив стад'юну 2019 року менш! жж за 2018 piK

5|елек1роенерп-|,, грн. | 305 900,0(]| | 305 900,00| 224 082,0С| 1 2 2 4 0 . ,  -Я1 818.0С" | -81 818.0С

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

E kohomir енергоресурав. тарифи нижч1 за заплановаж на 2019 piK показники.

загальна площа прим щ ень,. кв.м 5 084,7С 5 084,7С 5 084,70 5 08*1.71 |
опалювальна площа примщень, кв.м 2 347,00 2 347.0С 2 347,00 j 2 347,01

продукту

1|теплопостачання, тис Гкал | 0.35| | 0 ,3^ 0,19| С . '  -0 ,16 | -0,16

Пояснения щодо причин розб1жностей м!ж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економ!я пояснюеться високою температурою навколишнього повгсря в олалювальж сезони 2019 року

2|водопостачання, тис.куб.м | 4.92J | 4,92| 4,34| j -  -0,5/1 | -0.57
Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Фактичж витрати води на полив стадюну 2019 року менш! нЬк за 2018 piK

3|електроенерп1, тис кВт год | 120,21| | 120,21| 94,74| [ :и; / :| -25,4 - | -25,47














