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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління бюджету і фінансів 
виконавчого комітету Рівненської міської ради

( найменування місцевого фінансового органу )

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 11 0 0000 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"ї, 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 програм и).

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3 525,93_тис. гривень, у тому числі
загального фонду - З 525,93 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 2018-2022 поки . рішення сесії Рівненської міської ради від 
21.12.2017 № 3867 " Про бюджет міста Рівного на 2018 рік

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення.підтримка спорту
6. М ета бюджетної програми вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичноїкультуи та

7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури 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 діяльніст ь в регіоні

1115063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії



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

№ КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

і 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

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

545,37 0,00 545,37

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)

200,00 0,00 200,00

Залучення молоді до реалізації громадських проектів 237,00 0,00 237,00

Всього по підпрограмі 9 8 2 ,3 7 0 ,0 0 9 8 2 ,3 7

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 901,42 0,00 901,42

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів 
фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій) 446,76 0,00 446,76

Всього по підпрограмі 1 3 4 8 ,1 8 0 ,0 0 1 3 4 8 ,1 8

III. 1115063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

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

1195 ,38 1 195,38

Всього по підпрограмі 1 195,38 0 ,0 0 1 195,38

Усього 3 525,93 0,00 3 525,93

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 2018-2022 роки 1115061 545,37 0,00 545,37

Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 
роки 1115061 200,00

0,00
200,00

Міська цільова програма Тромадський бюджет у місті 
Рівному на 2016-2020 роки” 1115061 237,00

0,00
237,00

Програма розвитку мотоциклетного спорту (спідвею) в 
місті Рівному на 2016-2020 роки 1115062 901,42

0,00
901,42

Програма розвитку фізичної культури і спорту в 
м.Рівному на 2018-2022 роки 1115062

446,76 446,76

Усього 2 330,55 0,00 2 330,55



ііііГ прогрими у розрізі п ідпрограм  і завдан ь

№ з/гі КПКВК
Показники Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5

І. 1115061
Забезпечення діяльності місиевих иентрів фізичного здоповя населення "Спорт для
всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону

Завдання 1
О рган ізац ія  ф ізку л ьту р н о -о зд о р о вч о ї д іяльн ості, проведення м асових  ф ізкультурн о- о зд оровчи х  і 
сп о р ти вн и х  заход ів

П оказники затрат

1. Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" од. мережа 1

2. Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" од. штатний розпис 4

Показники продукту

1. Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" од. план роботи центру 38

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

людино-день розрахунково 865

Показники ефективності

1.
Середні витрати на проведення одного фізкультурно- масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для 
всіх"

грн розрахунково 5263

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

людино-день розрахунково 231

3 Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх” грн розрахунково 5747,92

Показники якості

1
Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно- масовими заходами порівняно з минулим 
роком

% розрахунково 100

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

% розрахунково 100

Завдання 2
В и ко н ан н я  М ісько ї програм и  "С порти вн и й  м ай дан чи к" на 2015-2019  роки  (Забезпечен н я 
ви готовлен н я докум ен тів  для постан овки  зем ельн и х  д ілян ок  на баланс т а  проведенн я поточних 
рем он тів  сп орти вн и х  м айданчиків)

Показники затрат
1 О бсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків тис.грн. кошторис 102,2

2 О бсяг витрат на виготовлення документів тис.грн. кошторис 97,8

Показники продукту

1 Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт шт. план роботи управління 3

2 Кількість виготовлених документів шт. план роботи управління 18

Показники ефективності

1 Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика тис.грн. розрахунково 34,07

2 Середні витрати на виготовлення документів тис.грн. розрахунково 5,43



г Завдання 3
Залучення молоді до реалізації громадських проектів

П оказники затрат
О бсяг витрат на реалізацію громадських проектів з питань спорту тис.грн. 237,0

Показники продукту
Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проектами з питань спорту од. розрахунково 1

Показники ефективності
Середні витрати на один проект од. 237,0

Показники якості
Динаміка кількості молоді охопленою громадською діяльністю в порівняні з минулим роком 100

II. 1115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

тис.грн. кошторис
спортивну діяльність в регіоні

Завдання 1
II.

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 901420,0

2 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу грн. розрахунково 4940

3 Середні витрати на проведення одного спортивного заходу грн. розрахунково 54500

Показники якості

1. Динаміка кількісті учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту,в 
порівнянні з минулим роком

% розрахунково заходи в минулому періоді не 
проводилися

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

% розрахунково заходи в минулому періоді не 
проводилися

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

Показники затрат

1. Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця од. кошторис 1

Показники п р о д у к т у

1 Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі) од
розпорядження М ІСЬКОГО 

голови 20
Показники ефективності

і.
Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, 
тренери, видатні діячі) грн.

розрахунково

1861,5
* Показники якоїті ‘

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

розрахунково
116



III. 1115063 Забезпечення діяльності иентпалізованої бухгалтерії
Завдання 1

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

П о казн и ки  затр ат

1. Кількість централізованих бухгалтерій од. мережа 1
2 Кількість штатних ставок од. штатний розпис 9,5

П оказни ки  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 од. бухгалтерській облік 130
П оказни ки  еф ективності

1. Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки грн. розрахунково 125829

2 К іл ьк ість  рах у н к ів  н а  одн о го  п рац івн и ка од. розрахунково 6
3 К ільк ість  зв іт ів  н а  одн о го  п рац івн и ка од. 18

4
К ільк ість  у стан ов , заклад ів , о рган ізац ій  сф ери  ф ізи чн о ї культури і сп орту , як і о б слуговує о дн а 

ш татн а  о ди н и ц я

од. 1,5

П оказни ки  якості

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

розрахунково
100

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

розрахунково
100



11. Д ж ерела ф інансування інвестиційних проектів у  розрізі п ідпрограм

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

Н ачальник управління у справах сім"!', молоді та 
спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради С.Ш евчук

П О ГО ДЖ ЕН О  :

Н ачальник управління бюджету та фінансів  
виконавчого комітету Рівненської м іської ради

„  . . '770)
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