
Затверджено
Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головною  розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління бюджету і фінансів 
виконавчого комітету Рівненської міської ради

( найменування місцевого фінансового органу )

40,Ш  АС4Я № 354-Ое4//46 ,

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 11 00000 Управління у справах сім"ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради_________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 11 1 0000 Управління у справах сім"ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради_________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця

_3._____ 1115030_____ 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту__________________________________________________________

(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми) „

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26554,09 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 23061,55 тис. гривень 
та спеціального фонду - 3492,54 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України " Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт". Бюджетний 
кодекс України, рішення сесії Рівненської міської ради від 21.12.2017 № 3867 " Про бюджет міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії 
Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 ’’ Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від
19.04.2018 № 4197 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 21.056.2018 № 4466 " Про зміни
до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 30.08.2018 № 4917 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 
2018 рік ",

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного
6. Мета бюджетної програми відпочинку і дозвілля дітей та морлоді, самореалізашї. набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів

для резервного спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1. 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл



№
з/п К П К В К К Ф К В К

П ідпрограм а/завдання бю дж етної програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
І . 1115031 0810 Утримання та навчально - тренувальна  

робот а комунальних дитячо - юнацьких 
спортивних шкіл 23061,55 3492,54 26554,09
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня 
фізичної пдготовленості дітей дитячо-юнацькими 
спортивними школами 23061,55 3492,54 26554,09

У сього 23061,55 3492,54 26554,09

9. П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю дж етної програми (тис.грн.)

Н азва держ авної/регіональної ц ільової 
програми та  підпрограми

КП К ВК Загальний
ф онд

С пеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5

,

У сього 0 0 0 0



№  з/п КП КВК Назва показника Одиниця
виміру

Д ж ерел о інформ ації Значення показника

1 2 3 4 5 6
І . 1115031 Утримання та навчально - т ренувальна робот а комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл

Завдання
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної пдготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними 
школами

П оказники затрат

1. Кількість дитячо-ю нацьких спортивних шкіл од. мережа 6

2. Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо - юнацьких спортивних шкіл грн. кошторис 26554090

3. К ількість ш татних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл осіб штатний розпис 194

у тому числі тренерів осіб штатний розпис 83
П оказники продукту

1. С ередньорічна кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл осіб статистичний звіт Ф№ 5ФК 2192

2. Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл од. кошторис 168

П оказники ефективності

1.
Середні витрати на ф інансову підтримку одн ієї дитячо - ю нацької спортивної школи грн. розрахунково 4425681,67

2. С ередньомісячна заробітна плата працівника дитячо - ю нацької спортивної школи грн. розрахунково 5739,04
3. Середні витрати на навчально - тренувальну робот\ у дитячо - ю нацьких спортивних ш колах у розрахунку на 

одного учня грн. розрахунково 286
4. Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких 

спортивних шкіл грн. розрахунково 385
5. Середня вартість одиниці придбаного довгостроковою  користування спортивного обладнання та  інвентарю для 

дитячо - ю нацьких спортивних шкіл грн. розрахунково 15680
П оказники якості

1. К ількість підготовлених у дитячо - ю нацьких спортивних школах майстрів спорту України та  кандидатів у 
майстри спорту України осіб статистичний звіт Ф№ 5ФК 35

2. Кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних 
змаганнях осіб статистичний звіт Ф№ 5ФК . 878

3. Д инам іка кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл в порівнянні з минулим роком % статистичний звіт Ф№ 5ФК 110

>



Код Найменування джерел  
надходжень

КПКВК Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальний
ф онд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
ф онд

разом

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

П ідпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бю дж ету

У сього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начальник управління у справах сім 'ї, молоді та спорту 
виконавчого комітету Рівненської міської ради

П О ГОДЖ ЕНО :

Н ачальник управління бюджету і фінансів виконавчого 
комітету Рівненської міської ради

С.Ш евчук

В.Ш ульга


