
Затверджено
Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

№ від у(6- 0 / . _____ 2017 року.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ управління бюджету і фінансів 
№ від с>^£. О  А 2017 року.

( найменування місцевого фінансового органу )

1 . 11 о оооо

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

Управління у справах сім"ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 11 1 0000 Начальник управління у справах сім?тї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця

3.11 1 5060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3 105,96_тис. гривень, у тому числі

загального фонду - 3 105,96 тис. гривень 
та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави ДЛЯ виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон 
України " Про фізичну культуру і спорт в Україні " Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2014-2016 роки (
продовжено строк дії на 2017 рік ), рішення сесії Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 п Про бюджет міста Рівного на 2017 рік ".

 ̂ , .. Здійснення фізкультурно-масової роботи серед на сел є пня , н і д тр им к а спорту вищ их досягнень та заходи з
6. Мета бюджетної програми — -----------—  : ~  „регіонального розвитку фізичної культуи та спорту

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культурй^та спорту

1115061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно- масових заходів серед населення регіону

1115062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в 
регіоні

1115063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії



сісяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№
з/п

кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

І. 1115061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення 
масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів 649,3 0 ,0 649,3

2

Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 
2015-2019 роки (Забезпечення виготовлення доеументів для 
постановки земельних ділянок на баланс та проведення 
поточиш ремонтів спортивнш майданчиків)

187,5 0,0 187,5

Всього по підпрограмі 836,8 0,0 836,8

II. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 793,7 0,0 793,7

Заохочення видатнш спортсменів, тренерів та діячів 
фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій) 384 ,0 0,0 384 ,0

Всього по підпрограмі 1 177,7 0,0 1 177,7

III. 1115063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, 
фінансової документації, фінансування закладів, установ, 
організацій сфери фізичної культури та спорту

/  091,5

Всього по підпрограмі 1 091,5 0,0 1 091,5

Усього 3 106,0 0,0 3 106,0

9.Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

2 3 4 6 8
Програма розвитку фізичної культури і спорту в 
м.Рівному на 2014-2016 роки (продовжено дію на 2017 
рік)

1115061 1 033,30 0,00 1 033,30

Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 
роки 1115061 187,50

0,00
187,50

Програма розвитку мотоциклетного спорту (спідвею) в 
місті Рівному на 2016-2020 роки 1115062 793,70

0,00
793,70

Усього 2 014,50 0,00 2 014,50



ограми у розрізі підпрограм і завдань

Хо з/п КПКВК
Показники Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5

І. 1115061
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення "Спорт для
всіх” та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону

Завдання 1
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно- оздоровчих і 
спортивних заходів

Показники затрат

1. Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" од. мережа 1
2. Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" од. штатний розпис 8

Показники продукту

1. Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" од. план роботи центру 50

2. Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"
людино-день розрахунково 1360

Показники ефективності
1. Середні витрати на проведення одного фізкультурно- масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для грн розрахунково 1500

2
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно- масових заходів, що проводяться ЦФЗН 
"Спорт для всіх"

людино-день розрахунково 60

3 Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" грн розрахунково 4739,58
Показники якості

1 Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно- масовими заходами порівняно з минулим % розрахунково 100

2 Динаміка кількості фізкультурно - масових заходів проведених серед населення в порівнянні з минулим 
роком

% розрахунково 100

Завдання 2
Виконання Міської програми "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки (Забезпечення 
виготовлення доеументів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних 
ремонтів спортивних майданчиків)

Показники затрат
1 Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків тис. грн. кошторис 60
2 Обсяг витрат на виготовлення документів тис.грн. кошторис 127,5

Показники продукту

1 Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт шт. план роботи управління 6
2 Кількість виготовлених документів шт. план роботи управління 18

Показники ефективності

1 Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика тис.грн. розрахунково 10
2 Середні витрати на виготовлення документів тис.грн. розрахунково 7,08



її. 1115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

Завдання 1
I I .

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

Показники затрат

1. Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету од. мережа 1
2. Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету од. штатний розпис 6

3
Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з 
бюджету

од. план роботи КЗРМСТК 
РМР на 2017 рік

2,0

Показники продукту

1.
Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що 
утримуються з бюджету людино-дні розрахунково 2

Показники ефективності

1. Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету грн. розрахунково 793700,0

2 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу грн. розрахунково 4167

3 Середні витрати на проведення одного спортивного заходу грн. розрахунково 30000

Показники якості

1. Динаміка кількісдг учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту,в 
порівнянні 3 МИНУЛИМ роком

% розрахунково

2 Динаміка кількісзг осіб , зарахованих до складу збірних команд регіону , які займаються у закладах фізичної 
культури і спорту в порівнянні з минулим роком

% розрахунково

Завдання 2
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата 
стипендій)

Показники затрат

1. Кількість видів згохочень/винагород, що виплачуються щомісяця од. кошторис 1
Показники продукту

1 Кількість отримукачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі) од
розпорядження міського 

голови 20
Показники ефективності

1. Середній (середні»«омісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, 
тренери, видатні д іячі) грн.

розрахунково
1600

Показники якості

1 Середній (середні»оомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, 
тренери, видатні діячі) %

розрахунково
200

*•4



м. 1115063 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
Завдання 1

Забезпечення складання і надання кошторисної,звітної, фінансової документації фінансування 
закладів, установ, організацій сфери фізичної култури та спорту

Показники затрат

1. Кількість централізованих бухгалтерій од. мережа 1

2 Кількість штатних ставок од. штатний розпис 9,5

Показники продукту

1
Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована 
бухгалтерія

од. мережа 11

2 Кількість особових рахунків од. бухгалтерській облік 44

3 | Кількість складених звітів 129
Показники ефективності

1. Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки грн. розрахунково 80736,84

2 Кількість рахунків на одного працівника од. розрахунково 6

3 Кількість звітів на одного працівника од. 18

4
Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна 
штатна одиниця

од. 1,5 І

Показники якості

і.
Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує і складає 
централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком %

розрахунково
110

2
Динаміка кількості особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з 
минулим роком %

розрахунково
110



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Найменування джерел 
надходжень

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду

План звітного періоду (рік) Прогноз до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

Надходження із 
бюджету
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету і фінансів 
комітету Рівненської міської ради


