
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)':

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ____ 4900000______  Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________________
(Код) (найменування головного розпорядника)

2 . ____ 4910000______  Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація_________________________________________________
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3 . ____ 4917325______  _____ 0443_______ Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту________________________
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту з метою збільшення доступності до масових видів спорту та покращення якості надання спортивних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ 3 ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
_[Г£ИВЄНЬ^

№ з/п Напрями використання бюджетних 
КОШТІВ *

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ 3 
ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА 
ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА 
КИЄВА

750 000,00 750 000,00 59 880,00 59 880,00 -690 120,00 -690 120,00

Усього 750 000,00 750 000,00 59 880,00 59 880,00 -690 120,00 -690 120,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної 
_______________  програми ___________________________________

Напрям 1: По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок 
запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(гривень)

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

Касові видатки (надані кредити)

загальний
фонд

спеціальний
Фонд

усього

Відхилення

загальний
Фонд

спеціальн 
ий фонд усього

8 10 11
Усього



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)
Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд спеціальний
фонд усього

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

1 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ 3  ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЗЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
затрат

1 Загальна кошторисна вартість ГРН.
Кошторисна
документація

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

2 в.ч. будівельні роботи ГРН.
Кошторисна
документація

9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

3 устаткування ГРН.
Кошторисна
документація

4 інші витрати ГРН.
Кошторисна
документація Г

5
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному 
періоді ГРН.

Кошторисна
документація

750 000 750 000 59 880 59 880 -690 120 -690 120

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у  Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в 
замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту._______________________________________________________________________________________________________

6 в.ч. будівельні роботи ГРН.
Кошторисна
документація

7 устаткування ГРН.
Кошторисна
документація

8 інші витрати ГРН.
Кошторисна
документація

9 Вартість проектних робіт ГРН.
Кошторисна
документація

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

10 в т.ч. в поточному періоді ГРН.
Кошторисна
документація

750 000 750 000 59 880 59 880 -690 120 -690 120

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в 
замовника робіт не було можливості і  достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту._______________________________________________________________________________________________________
продіЛГТУ

1
Загальна площа ділянки стадіону, яку планується 
реконструювати м .к в .

Кошторисна
документація

2 в т.ч. в поточному періоді м .к в .
Кошторисна
документація

3
Корисна площа ділянки стадіону, яку планується 
реконструювати м .к в .

Кошторисна
документація

4 в т.ч. в поточному періоді м .к в .
Кошторисна
документація

5 Будівельний об'єм, мЗ КУБ.М.
Кошторисна
документація

6 в т.ч. в поточному періоді КУБ.М.
Кошторисна
документація

7 Загальна кількість місць для відвідування стадіону МІСЦЬ
Кошторисна
документація

2  500 2 500 2 500 2 500

8 Тривалість будівництва
МІСЯЦ
ІВ

Кошторисна
документація

24 24 24 24

9
Загальна площа накриття стадіону, яку планується 
реконструювати М.КВ.

Кошторисна
документація

3 562 ,5 3 562 ,5
.................

3 562,5 3 562,5



10
Кількість місць, які будуть використовуватися після 
проведення реконструкції накриття стадіону МІСЦЬ Розрахунок

1 000 1 000 1 000 1 000

ефективності

1
Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який 
планується реконструювати ГРН. Розрахунок

2
Середні витрати на 1 м2 корисної площі стадіону, який 
планується реконструювати ГРН. Розрахунок

3 Середні витрати на 1мЗ ГРН. Розрахунок
4 Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону ГРН. Розрахунок 300 300 23,952 23,952 -276,048 -276,048

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в 
замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.______________________ _______________

5
Середні витрати на 1м2 накриття стадіону, яке планується 
реконструювати ГРН. Розрахунок

210,5263 210,5263 16,808 16,808 -193,7183 -193,7183

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполєва, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в 
замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника._____________________________________

Середні витрати на 1 місце, яке буде використовуватися 750 750 59,88 59,88 -690,12 -690,12
після проведення реконструкції накриття ГРН. Розрахунок

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполєва, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в 
замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.________________________ ____________
якості

1 Рівень готовності реконструкції стадіону ВІДС. Розрахунок
2 Динаміка реконструкції стадіону до попереднього періоду ВІДС. Розрахунок
3 Рівень готовності проектної документації ВІДС. Розрахунок 75 75 5,9 5,9 -69,1 -69,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполєва, 22-д у  Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в
замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.___________________________ ____________
Аналіз стану виконання результативних показників__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполєва , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника 
робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту. Відповідно до цього і результативні показника не виконані в повному обсязі.________________________________________________________

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполєва , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В 
результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації

99_ФУ_Шев_3 01.02.2021 13:55
000012864 Виконання бюджетної програми за показниками 000012864 від 31.12.2020 17:2



Результат аналізу ефективності бюджетної програми 
станом на 31.12.2020 року

1. 4900000
(КТПКВКМБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація______________________
(найменування головного розпорядника)

2. 4910000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація_______________________
(найменування відповідального виконавця)

3. 4917325
(КТПКВКМБ)

0443_____  Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту_______
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№
з/п

Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми
Кількість набраних балів

Висока
ефективність

Середня
ефективність

Низька
ефективність

1 2 3 4 5
1 Підпрограма 1: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту X X X

1.1 Напрям 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ 3 ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУП.ТУПОЛЄВА ,22-Д У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

250,00

Загальний результат оцінки підпрограми 1: 250,00

Загальний результат оцінки програми: 250,00
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№
з/п Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів 
через які не досягнуто запланованих результатів

1 2 3

Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації ОлегГАРЯГА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації

99_ФУ_Шев_3 01.02.2021 14:11
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000012864 від 31.12.2020 17:25:10

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація__________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація___________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4917325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту_____________________________
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4, Мета бюджетної програми: Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту з метою збільшення доступності
до масових видів спорту та покращення якості надання спортивних послуг.

5, Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
________________ ___ ___________  _____________________  (тис, гри.)

№
з/п Показники

План з урахуванням змін Виконано Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

1. Видатки (надані кредити) 750 750 59,88 59,88 -690,12 -690,12
в т. ч.

1.1.
Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту 750,000 750,000 59,880 59,880 -690,120 -690,120

1.1.1.

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ 3 
ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА 
ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА 750,000 750,000 59,880 59,880 -690,120 -690,120

По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вуя. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок 
запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
_____________________________________________________________________________ ___ __________ (тис, грн.)

№
з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення

1 Залишок на початок року X X
в т. ч.

1.1. власних надходжень X X
1.2. інших надходжень X X

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.3. повернення кредитів
2.4. інші надходження

3 Залишок на кінець року
в т. ч.

3.1. власних надходжень
3.2. інших надходжень

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис, грн.)

№
з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної 
програми

Виконано Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
Разом

1 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ 3 ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
затрат

1 Загальна кошторисна вартість , ГРН. 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
2 в.ч. будівельні роботи, ГРН. 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00
3 устаткування, ГРН.
4 інші витрати, ГРН.

5
Загальна вартість робіт, які плануються в 
поточному періоді, ГРН. 750 000,00 750 000,00 59 880,00 59 880,00 -690 120,00 -690 120,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі м 
запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з роз

ста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок 
робки проекту по об’єкту.

6 в.ч. будівельні роботи, ГРН.
7 устаткування, ГРН.
8 інші витрати, ГРН.
9 Вартість проектних робіт, ГРН. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

10 в т.ч. в поточному періоді, ГРН. 750 000,00 • 750 000,00 59 880,00 59 880,00 -690 120,00 -690 120,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок 
запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту.
про/пдсту

1
Загальна площа ділянки стадіону, яку 
планується реконструювати, М.КВ.

2 в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.

3
Корисна площа ділянки стадіону, яку 
планується реконструювати, М.КВ.

4 в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.
5 Будівельний об'єм, м3, КУБ.М.
6 в т.ч. в поточному періоді, КУБ.М.

7
Загальна кількість місць для відвідування 
стадіону, МІСЦЬ 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

8 Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ 24,00 24,00 24,00 24,00



9
Загальна площа накриття стадіону, яку 
планується реконструювати, М.КВ. 3 562,50 3 562,50 3 562,50 3 562,50

10

Кількість місць, які будуть використовуватися 
після проведення реконструкції накриття 
стадіону, МІСЦЬ 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ефективності

1
Середні витрати на 1 м2 загальної площі 
стадіону, який планується реконструювати,

2
стадіону, який планується реконструювати, 
ГРН.

3 Середні витрати на 1мЗ , ГРН.

4

Середні витрати на 1 місце для відвідування 
стадіону, ГРН. 300,00 300,00 23,95 23,95 -276,05 -276,05

Пояснення шодо п р и ч и н  розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок 
запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не 
виконання) даного показника.

5
Середні витрати на 1 м2 накриття стадіону, яке 
планується реконструювати, ГРН. 210,53 210,53 16,81 16,81 -193,72 -193,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок 
запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не 
виконання) даного показника.

6

Середні витрати на 1 місце, яке буде 
використовуватися після проведення 
реконструкції накриття, ГРН. 750,00 750,00 59,88 59,88 -690,12 -690,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок 
запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не 
виконання) даного показника.
якості

1 Рівень готовності реконструкції стадіону, ВІДС.

2
Динаміка реконструкції стадіону до 
попереднього періоду, ВІДС.

3 Рівень готовності проектної документації, ВІДС. 75,00 75,00 5,90 5,90 -69,10 -69,10
Пояснення щодо п р и ч и н  розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок 
запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не 
виконання) даного показника.

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис, грн.ї

№
з/п Показники

Попередній рік Звітний рік
Відхилення виконання 

(у відсотках)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом

Видатки (надані кредити) 59,880 59,880
В т .ч .

в т.ч.

ї ї  І І І І І І І І І

Будівництво споруд, установ та 
закладів ф ізичної культури і спорту 59,880 59,880

в т.ч.

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ 3  
ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА 
ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У  
Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА 
КИЄВА 59,880 59,880

В 2019 році по даному об'єкту планування та віконання не відбувалося.
1 Показники затрат

Загальна кошторисна вартість , ГРН. 10 000 000,00 10 000 000,00
в.ч. будівельні роботи, ГРН. 9 000 000,00 9 000 000,00
устаткування, ГРН.
інші витрати, ГРН.
Загальна вартість робіт, які плануються в 
поточному періоді, ГРН. 59 880,00 59 880,00
в.ч. будівельні роботи, ГРН.
устаткування, ГРН.
інші витрати, ГРН.
Вартість проектних робіт, ГРН. 1 000 000,00 1 000 000,00
в т.ч. в поточному періоді, ГРН. 59 880,00 59 880,00

2 Показники продукту
Загальна площа ділянки стадіону, яку 
планується реконструювати, М.КВ.
в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.
Корисна площа ділянки стадіону, яку 
планується реконструювати, М.КВ.
в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.

Загальна площа накриття стадіону, яку 
планується реконструювати, М.КВ. 3 562,50 3 562,50
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ 24,00 24,00
Загальна кількість місць для відвідування 
стадіону, МІСЦЬ 2 500,00 2 500,00
Кількість місць, які будуть 
використовуватися після проведення 
реконструкції накриття стадіону, МІСЦЬ 1 000,00 1 000,00
Будівельний об'єм, мЗ, КУБ.М.
в т.ч. в поточному періоді, КУБ.М.

3 Показники ефективності



иередні витрати на і  ш  загальної площі 
стадіону, який планується реконструювати, 
ГРН.

Середні витрати на 1 м2 корисної площі 
стадіону, який планується реконструювати, 
ГРН.
Середні витрати на 1мЗ , ГРН.
Середні витрати на 1 місце для 
відвідування стадіону, ГРН. 23,95 23,95

Середні витрати на 1м2 накриття стадіону, 
яке планується реконструювати, ГРН. 16,81 16,81

Середні витрати на 1 місце, яке буде 
використовуватися після проведення 
реконструкції накриття, ГРН. 59,88 59,88

4 Показники якості
Рівень готовності реконструкції стадіону, 
ВІДС.
Динаміка реконструкції стадіону до 
попереднього періоду, ВІДС.
Рівень готовності проектної документації, 
ВІДС. 5,90 5,90

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту 
(програми), 

всього

План на звітний 
період 3

урахуванням змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано

всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 -4 7 8 = 3 -7
По об’єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 
2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об’єкту. Відповідно 
до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.;

2.2
Капітальні видатки з утримання 

бюджетних установ
X X X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заботгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: 

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, так, як в спортивному закладі прходять спортивно-масові заходи 2017, 2018, 2019, 2020 років. У весняно-літній-осінній період на навчально- 
тренувальній базі СДЮШОР-6 проводять навчально-тренувальні заняття більше 600 чоловік (вихованці СДЮШОР-6, вихованці ЗОШ №№ 27, 95 уроки фізичної культури, 
вихованці спортивних шкіл міста Києва, мешканці мікрорайону “НИВКИ”).

ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма ефективна, так, як в спортивному закладі прходять спортивно-масові заходи 2017, 2018, 2019, 2020 років. У весняно-літній-осінній період на навчально- 
тренувальній базі СДЮШОР-6 проводять навчально-тренувальні заняття більше 600 чоловік (вихованці СДЮШОР-6, вихованці ЗОШ №№ 27, 95 уроки фізичної культури, 
вихованці спортивних шкіл міста Києва, мешканці мікрорайону “НИВКИ”). Також ефективність бюджетної програми полягає у створенні належних умов мешканцям міста для 
занять фізичною культурою і спортом, покращення якості надання фізкультурно-спортивних послуг.

корисності бюджетної програм

Бюджетна прграма користа, так як покращуються умови спортсменам для заняття спортом, а також відповідно залучається все більше і більше населення до занять різного 
виду спорті. Загняття спортом, є позитивним результатом для зміцнення здоровя населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В зв язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватись після її реалізації та завершення.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації
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