
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
від 17 липня 2015 року №  648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
17 липня 2018 року №  617)

Бюджетний запит на 2 0 2 0 -  2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської м іської ради ( 1 ) (  1 ) 1115061
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління у справах сім ’ї, молоді га спорту виконавчого комітету Рівненської м іської пади (_1 _) (_1 _) (_]__)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Ш  ( _ и  и и  С Ю  С Ю  (_б_) (_і_)
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мет а та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, заходи з регіонального 
розвитку фізичної культури га спорту

4.2. Завдання бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі ф ізкультури та спорту

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "  Про місцеве 
самоврядування в Україн і",П останова кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 "П ро  упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про 
управління у справах сім ’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської м іської ради .
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5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(тис, грн.)

Код Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т . ч. 
бюджет 
розвитк

V

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т. ч. 
бюджет 
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т . ч. 
бю джет 
розвитк 

V

разом 
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Підпрограма і
Надходження із 
загального фонду 
бюджету

933,6 X X 933,6 1 097,6 X X 1097,6 1183,1 X X 1 183,1

Власні
надходження
бюджетних
установ

X X X

Інші надходження
спеціального
фонду

X 12 627,0 297 6 12 627,0 X 1505,0 50,0 1505,0 X

401000 Запозичення X X X

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального фонду 
до спеціального 
фонду (бюджету 
розвитку)

X X X

602100 На початок 
періоду

X X X X X X X X X

602200 На кінець періоду X X X X X X X X X
Підпрограма 2

ВСЬОГО 933,6 1 12 627,0 297 6 13 560,6 1097,6 1505,0 50,0 2 602,6 1183,1 0,0 0,0 1183,1



5.2. Надходження для  ви конання  бюджетної програнії у 2021 - 2022 роках
__________________________________________________________________________  ■_ (тис, ірн)

2020 рік (прогноз) 202 і рік (прогноз)

Код Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  пі. ч.
бю джет
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т . ч. 
бю джет 
розвитку

разом
(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підпрограма 1
Надходження із загального фонду бюджету 1183,1 X X 1 183,1 1277,7 X X 1277,7
Власні надходження бюджетних установ X X
Інші надходження спеціального фонду X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0

•101000 Запозичення X X
(>02400 Кошти, шо передаються із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку)
X X

Підпрограма 2

ВСЬОГО 1183,1 0,0 0,0 1183,1 1277,7 0,0 0,0 1277,7

(>. Видатки за кодами Економ ічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету: 
0.1. Видатки за кодами Економ ічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

     (тис, грн)
Код

ПНІИМІ'ІІІОЇ 
• II ифІІіІІІІІЇ 
ИИТИІКІМ 
Ю і і/М'і \

Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

Спеціаль
ний фонд

у т . ч. 
бюджет 
розвитк 

у

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

у  т. ч. 
бю джет 
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

у  т. ч.
бю джет
розвитку

разом
(11+12)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
МІ 1 Заробітна плата 281,7 281,7 351.0 351.0 385,0 385,0
312(1 1 врахування на 

оплату праці
62,0 62,0 77,3 77.3 84,7 84,7

2210 1 Іредмети, 
матеріали, 
обладнання іа
п і н і т і  і ар

273,7 273,7 136,0 136,0 143,0 143,0

’ 40

2 25(1

( Іилата послуг 
( крім комунальних)

308,0 308,0 495,1 495.1 546,1 546,1

Видатки іаі 
підрядженим

1,1 1,1 7,2 7,2 7,2 7,2

.'2 71 ( ) 11Ліі га
Те їІЛ ОІІО СТ ПНП ІІ ІІЯ

3.4 3,4 25,3 25,3 1 1.3 11,3
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Оплата
водопостачання та 
водовідвсдення

0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 0,6

2273 Оплата
електроенергії

0.5 0,5 3.7 3.7 3.4 3,4

2282

1

Окремі заходи по
реалізації
державних
(регіональних)
програм, не
віднесені до заходів
розвитку

0,5 0,5 1,3 1.3 1,4 1,4

2800 Інші поточні 
видатки

2,5 2,5 0,4 0.4 0.4 0,4

3110 Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

1 554.5 69.2 1554,5 50.0 50.0 50,0

3132 Капітальний ремонт 
інших об'єктів

228.4 228.4 228,4

3160 Придбання землі та
нематеріальних
активів

10 844. і 10844,1 1455.0 1455,0

ВСЬОГО 933,6 12 627,0 297,6 13560,6 1097,6 1505,0 50,0 2602,6 1183,1 0,0 0,0 1183,1

6.2. Надання кредитів за кодами Класиф ікац ії кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
___________ І____________________       (тис, грн)
Код

Класифікації
кредитування

бюджету

1 Іаймепування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

у т . ч. 
бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

у т.ч. 
бю джет 
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

у  т . ч. 
бю джет 
розвитку

разом
(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ІН'ІіОІ О

<>. С Ііп іи і м і за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
___________ і  (тис, грн)

Ко і 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
К па нфімніи 
Іфі1 ні і \ Минни

ОН і 1 Ні і і \

1 ІнИмеїіувшіїїя загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч.
бю джет
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т . ч. 
бю джет 
розвитку

разом
(7+8)
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1 2 ' "з ..... 4 5 6 7 8 9 10
2111 Заробітна плата 415.8 415,8 441.2 441,2
2120 Нарахування на оплату прані 91,5 91,5 97.1 97,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар
154,4 154,4 163,8 163,8

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 589,8 589,8 625.8 625,8
2250 Видатки на відрядження 7,8 7,8 8,3 8,3
2271 Оплата теплопостачання 12.2 12,2 12.9 12,9
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,6 0,6 0.6 0,6
2273 Оплата електроенергії 3,7 3,7 3.9 3,9
2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

1,5 1,5
1,6 1,6

2800 Інші поточні видатки 0,4 0,4 0.4 0,4
3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
0,0 0.0 0.0 0.0

ВСЬОГО 1277,7 0,0 0,0 1277,7 1355,6 0,0 0,0 1355,6

6.4. Надання кредитів за кодами Класиф ікац ії кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
___________    (тис, гри)
Код

Класифікації
кредитування

бюджету

1 Іайменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т . ч.
бю джет
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т . ч. 
бю джет 
розвитку

разом
(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Іідпрограма 1

1 Іідпрограма 2

ВСЬОГО

7 Нмдиікн за напрямами використання бюджетних коштів:
7.1 Німа і кп іа напрямами використання бюджетних кош тів у 2018 - 2020 роках:

      (тис, гри)
2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

№
з/п

1 ІіНІрММІІ МІ!К(1|1|И Г1МІІМ 
П|М І'ІЧ | ми МІННІМ ШГШІЬНИЙ

фонд
спеціальн 
ий фонд

у  т. ч. 
бюджет 
розвитк

V

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т. ч. 
бюджет 
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т. ч. 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ііівдашк 1 Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень V галузі фізкультури т а  спорту

ІШ Н іП І { 1 пі ||Ц |І (І '81 / 281,7 351,0 351,0 385,0 385,0
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2 1 Нарахування на оплату 
прані

62.0 62,0 77.3 77.3 84.7 84,7

3 Предмети, матеріали.
| обладнання та інвентар

273.7 273,7 136,0 136.0 143.0 143.0

4 Оплата послуг (крім 
комунальних)

308.0 308,0 495.1 495.1 546.1 546,1

5 Видатки на відрядження М 1,1 7,2 7,2 ' 7,2 7,2
6 Оплата теплопостачання 3.4 3,4 25.3 25.3 11.3 11,3

7 Оплата водопостачання та 
водовідведення

0.2 0,2 0,3 0.3 0.6 0,6

8 Оплата електроенергії 0.5 0,5 3,7 3,7 3.4 ! 3,4
9 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку

0,5 0,5 1,3 1,3 1,4 1,4

10 Інші поточні видатки 2.5 2,5 0,4 0,4 0,4 0,4

11 Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

1 554,5 69.2 1554,5 50.0 50.0 50,0

Капітальний ремонт інших 
об'єктів

228,4 228.4 228,4

Придбання землі та 
нематеріальних активів

і 0 844.1 10844,1 1455.0 1455,0

ВСЬОГО 933,6 12 627,0 297,6 13560,6 1097,6 1505,0 50,0 2602,6 1183,1 0,0 0,0 1183,1

7.2. Видатки за напрямами використання бюджетних кош тів у 2021 - 2022 роках:
__________      (тис, грн)

№

з/
п

Напрями використання бюджетних коштів

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. 
бю джет 
розвитку

разом
(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Завдання ] Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у  галузі фізкультури т а  спорту

1 Заробітна плата 415.8 415,8 441,2 441,2
2 Нарахування на оплату праці 91,5 91,5 97,1 97,1
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 154.4 154,4 163,8 163,8
4 Оплата послуг (крім комунальних) 589,8 589,8 625,8 625,8
5 Видатки на відрядження 7.8 7,8 8,3 8,3
6 Оплата теплопостачання 12.2 12,2 12.9 12,9
7 Оплата водопостачання та водовідведення 0,6 0,6 0,6 0,6
8 Оплата електроенергії 3.7 3,7 3,9 3,9
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 1,5 1,5
1,6 1,6
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10 інші поточні видатки 0.4 0,4 0.4 0,4
11 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
0,0 0.0 0.0 0.0

ВСЬОГО 1277,7 0,0 0,0 1277,7 1355,6 0,0 0,0 1355,6

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Показники затрат
і. Кількість місцевих ЦФЗН 

«Спорт для всіх»
од. мережа 1 1 1

2. Кількість штатних 
працівників ЦФЗН 
«Спорт для всіх»

од. штатний
розпис

4 4 4

Показники продукту
1. Кількість проведення 

ф і з ку л ьту рн о-м асо в и х 
заходів, що проводяться 
1ІФЗІ і «Спорт для всіх»

од. план роботи 
центру

65 40 40

2. Кількість людино-днів 
про веден ня ф і зкул ьту р Н 0- 
масових заходів, що 
проводяться ЦФЗН 
«Спорт для всіх»

од. розрахунково 1480 980 980

Показники
ефективності

і. Середні витрати на 
проведення одного 
ф і з ку л ьту р и о- м асо во го 
заходу, що проводяться 
І ІФЗІ і «Спорт для всіх»

гри. розрахунково 7937 4750 4770

2. Середні витрати на один 
людино-день проведення 
одного фізкультурно- 
масових заходів, що 
проводяться ЦФЗН 
«Спорт для всіх»

людино-день розрахунково 349 194 195
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.V» ч/п 1 їоказники Одиниця Джерело 20)8 рік (звіт) 21)14 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
виміру і інформації

з агал ь н и й ф о нд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Середньомісячна 
заробітна плата на одного 
111 тат н о го працівника 
ІДФЗН «Спорт для всіх»

гри. розрахунково 5869.60 7312.50 8020,83

Показники якості
]. Динаміка кількості 

населення регіону 
0 X 0 п л е но го ф і з ку л ьту р но- 
масовими заходами, 
порівняно з минулим 
роком

% розрахунок 104 120 120

2. Динаміка кількості 
ф і з культурно-масових 
заходів проведених серед 
населення в порівнянні з 
минулим роком

% розрахунок 130 108 108

Завдання2 Виконання Міської програєш «Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки (забезпечення виготовлення проектів землеустрою, виготовлення документів для зарахування на
баланс земельних ділянок т а  проведення поточний ремонтів спортивних майданчиків)

Показники затрат
Обсяг витрат на 
проведення поточного 
ремонту спортивних 
майданчиків

тис. грн.. кошторис 43,45 180.0 233 ,0

Обсяг витрат на 
в и і ото вл ен н я до ку м е нті в

тис. грн. кошторис 109,32 160.0 133,0

Обсяг витрат на
11 р и д ба н н я с п орт и в н о го
обладнання

тис. грн. кошторис 50.0

Показники продукту
Кількість майданчиків, на 
яких планується провести 
поточний ремонт

шт.
план роботи 4 4 5

•

Кількість виготовлених 
документів

шт. план роботи 53 23 24

Кількість придбаного 
спорі іншого обладнання

шт. план роботи 23 4

1 ІОК'И ОПІКИ 
ефо К 1 II1111 ОС І і
( срсдні витрати на тис.грн. 
иогочіїиМ ремоігі одного 
спорі іншої о майданчика

розрахунково 10,86 45 .0 46,6
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№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

20)8 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
) 2 3 4 5 6 7 8 9 1° 1

Середні витрати на 
ви готовлен н я до ку мент і в

тис.гри. розрахунково 2,06 4 5 ,0 5,5

Середні витрати на 
придбання спортивного 
обладнання

тис. грн. розрахунково 12,5 1
1

1

Завдання 3 Залучення молоді до реалізації громадських проектів
Показники затрат І І

Обсяг витрат на 
реалізацію громадських 
проектів з питань спорту

тис.грн кошторис 236 ,97

Показники продукту
Кількість завдань, які 
будуть реалізовані 
громадськими проектами 
з питань спорту

од. розрахунково 1

Показники
ефективності
Середні витрати на один 
проект

% розрахунково 100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№  з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації
2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
! 2 3 4 5 6 7 8

1115061 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 1

Кількість штатних працівників 
ЦФЗН «Спорт для всіх»

од. штатний розпис 4 4

Показники продукту
І. Кількість проведення фізкультурно- 

мнеоних заходів, т о  проводяться 
11ФЗІ1 «Спорт для всіх»

од. план роботи центру 40 40
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Л« І. п Показники Одиниця виміре Джерело інформації
202) рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 К іл ь к і с т ь  л ю д и н о -д н ів  проведення 

фізкультурно-масових заходів, що 
проводяться ЦФЗН «Спорт для 
всіх»

од. розрахуйково 980 980

Показники ефективності
і . Середні витрати на проведення 

одного фізкультурно-масового 
заходу, що проводяться 11.ФЗН 
«Спорт для всіх»

гри. розрахунково 5150 5465

2. Середні витрати на один людино- 
день проведення одного 
фізкультурно-масових заходів, що 
проводяться ЦФЗН «Спорт для 
всіх»

людино-день розрахунково 210 232

2. Середньомісячна заробітна плата на 
одного штатного працівника ЦФЗН 
«Спорт для всіх»

од. розрахунково 8662 9190

Показники якості
1. Динаміка кількості населення 

регіону охопленого фізкультурно- 
масовими заходами, порівняно з 
минулим роком

% розрахунково ОО оо

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

% розрахунково 100 100

Завдання2 Виконання Міської програми «Спортивний майданчик» на 2015-20!9 роки (забезпечення виготовлення проектів землеустрою, виготовлення документів для 
зарахування на баланс земельних ділянок т а  проведення поточний ремонтів спортивних майданчиків)
Показники затрат
Обсяг витрат на проведення 
поточного ремонту спортивних 
майданчиків

тис. грн.. кошторис 250 265

Обсяг витрат на виготовлення 
документів

тис. грн.. кошторис 140,0 140,0

Обсяг витрат на придбання 
спортивного обладнання
Показники продукту
Кількість майданчиків, на яких 
планується провести поточний 
ремонт

шт. план роботи 5 5

Кількість виготовлених документів шт. план роботи 8 8
Кількість придбаного спортивного шт. план роботи



---------- --
№  з/п Показники

!
Одиниця виміру 1 Джерело інформації

202] рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
обладнання
Показники ефективності
Середні витрати на поточний 
ремонт одного спортивного 
майданчика

тис. грн.. розрахунково 50,3 53,4  г

Середні витрати на виготовлення 
документів

тис. гри.. розрахунково 6,0 6,3

Середні витрати на придбання 
спортивного обладнання

тис. грн.. розрахунково

Завдання 3 Залучення молоді до реалізації громадських проектів

Показники затрат
Обсяг витрат на реалізацію 
громадських проектів з питань 
спорту

тис.грн кошторис

Показники продукту
Кількість завдань, які будуть 
реалізовані громадськими 
проектами з питань спорту

од. розрахунково

Показники ефективності
Середні витрати на один проект %

9. Структура видатків на оплату праці:
______________________________________________________________________________________      (тис, грн)

Найменування
2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма !

1.Обов’язкові виплати 135,2 168,5 184,8 199.6 211,8
2.Стимулюючі доплати та надбавки 67,7 84,3 92,5 99,9 106.0
3. Премії 67.6 84,2 92,3 99,7 105,8
4.Матеріальна допомога 11,2 14.0 15.4 16,6 17,6
ВСЬОГО 281,7 0,0 351,0 0,0 385,0 0,0 415,8 0,0 441,2 0,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за 
загальним фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X
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10. Чисельність  зайнятих у бюджетних установах:

№  з/п Категорії працівників

2018 рік (звіт) 1 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік 2022 рік
1 .. і ...... і

загальний фонд ! спеціальний фонд і загальний фонд ; спеціальний фонд ! 1

за
га

ль
ни

й
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
й

фо
нд

іjîs: ; s

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

факти ч 
но 

зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

за
га

ль
ни

й
фо

нд

сп
ец

і а
л 

ы 
фо

нд

го сп
ец

іа
лі

д
фо

нд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб
Підпрограма І

4 4 4 4 4 4 4
Підпрограма 2

ВСЬОГО  штатних одиниць
з них штатні одиниці за 
загальним фондом, що враховані 
також у спеціальному фонді

X X X X X X X

11. М ісцеві /регіональні програми, як і виконую ться в межах бюджетної програми:
11.1. Місцеві/регіональні/місцеві програми, я к і виконую ться в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(тис. 1 рн )

№
з/п

Найменування
місцевої/регіональної програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

Короткий зміст заходів за 
програмою

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту в місті 
Рівному на 2018-2021 роки

Забезпечити організацію та 
проведення заходів щодо 
реалізації державної політики 
в галузі фізичної культури і 
спорту на території області, 
підготовка та участь 
спортсменів, тренерів та 
фахівців області у 
всеукраїнських спортивних 
заходах

515,9 53,2 757,6

Міська програма «Спортивний 
майданчик» на 2015-2019 роки

Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які 
зді йсн юну) ь ф ізкул ьтурн0- 
спортивну діяльність в 
регіоні

180.8 12573.8 340.0 50.0
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Міси,) ирої рими «1 рОМІГН'І.КИЙ 
ом .глсі \ місі і Ріпному на 
20 Ні ’( ) !() роки»

Реалі іація громадських 
проектів з питань спорту

236.9 [ 1
і
j
!

III М М () 933,6 12627.0 ! 097.6 І 50.0

11.2. М іс т  кі регіональні програми, як і виконую ться в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(тис, гри)

Короткий зміст заходів за 
і ірограмою

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

з/п м і с і іс ної/ре г і о н ал ьної про грам и затверджена загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9
1 Ірограма розвитку фізичної 
культури і спорту в місті 
Рівному на 2018-2021 роки

Забезпечити організацію 
та проведення заходів 
щодо реалізації державної 
політики в галузі фізичної 
культури і спорту на 
території області, 
підготовка та участь 
спортсменів, тренерів та 
фахівців області у 
всеукраїнських 
спортивних заходах

ВСЬОГО

12. О б’єкти, як і виконуються в межах бюджетної програми за рахунок кош тів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

(тис, грн)

Найменування 
об’єкта відповідно 

до проектно- 
кошторисної 
документації

Строк 
реалізації 

об’єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціаль 
ний фонд 
(бюджет 
розвитку 

)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

спеціальн 
ий фонд 
(бюджет 
розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

спеціальн 
ий фонд 
(бюджет 
розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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13. А на. і і ; | >і' і\. її. і :і і ів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 
2020 ропі, пГн р\ її і ування необхідності передбачення ви грат на 2021 - 2022 роки.

Видач кп па функціонування апарату управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради у 2019 році 
становить 1 468,3 тис. гривень загального фонду місцевого бюджету, а саме:
- аси) нуваніїя на заробітну плату з нарахуваннями -  1 354.0 тис. гривень;

- асигнування на придбання товарів - 3 1 ,0  тис. гривень;
- асигнування на оплату послуг -  42.0 тис. гривень;

- видатки на відрядження -  3,1 тис. гривень;
- асигнування на комунальні послуги -  36,1 тис. гривень;
- асигнування на оплату навчання з видачею посвідчень -  2,0 тис. гривень;
- асигнування на інші поточні видатки -  0,1 тис. гривень;
Загальні витрати на 1 працівника становлять 244,7 тис. грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на функціонування апарату управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого 
комітету Рівненської міської ради 1 777,6 тис. гривень та розподілений:
- асигнування на заробітну плату з нарахуваннями -  1 664.1 тис. гривень;

- асигнування на придбання товарів -  32,6 тис. гривень;
- асигнування на оплату послуг -  44,1 тис. гривень;
- асигнування на видатки на відрядження — 7,9 тис. гривень;
- асигнування на комунальні послуги -  28,8 тис. гривень;
- асигнування на інші поточні видатки -  0,1 тис. гривень.
Загальні витрати на 1 працівника становлять 296,27 тис. грн.

14. Бюджетні зобов’язання у 2018 - 2020 роках:
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14.1. Кредию р с ь к а  іаборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
_________________________________________ (тис, грн)

і Код Ккоіюмічної
КЛіІСИфІКІЩІЇ 

НИДЯ 1 кім 
бюджету/ код 
Класифікації 
крсдитувшія 

бюджету 
І

1 Іайменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
мину .чого 

бюджетного 
1 іерїоду

Кредиторська 
заборгованість 

па кінець 
мину .чого 

бюджетного 
періоду

Зміна
кредиторської
заборгованості

(6-5)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів Бюджетні

загального
фонду

спеціального
фонду

зобов’язання
(4+6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 і 1 Заробітна плата 1023.2 1023,2 1023,2

2120 Нарахування на оплату 
праці

225.7 225.7 225,7

2210 Предмети, матеріали.
обладнання та інвентар

30.6 30,5 30,5

2240 Оплата послу]' (крім 
комунальних)

32,5 32,5 32,5

2250 Видатки на відрядження 2,4 2,4 2,4

2271 Оплата теплопостачання 22.0 11,0 11,0

2272 Оплата водопостачання 
та водовідведення

0.5 0,4 0,4

2273 Оплата електроенергії 13.5 13,0 13,0

2282 Окремі заходи по 
реалізації державних 
(регіональних) програм, 
не віднесені до заходів 
розвитку

0.9 0,9 0,9

2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО 1351,3 1339,6 1339,6
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14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
__________________    (тис, гри)

Код
| Економічної
І класифікації !

2019 рік 2020 рік

кредиторська
заборгованість

планується погасити 
кредиторську заборгованість 

за рахунок коштів очікуваний 
обсяг ВЗЯТ І я 

поточних 
зобов'язань

(3-5)

можлива 
кредиторська 

заборгованість на

планується погасити 
кредиторську заборгованість 

за рахунок кош тів очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань 

(8-10)

І вида і ків 
1 бюджету/ код 
і Класифікації 

кредитуваня 
бюджету

Найменування затверджені
призначення

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

загального
фонду

спеціального
фонду

граничний
обсяг

початок
планового

бюджетного
періоду
(4-5-6)

запального
фонду

спеціального
фонду

і 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2111 Заробітна плата 1109,8 1109,8 1364,0 1364,0
2120 Нарахування на 

оплату праці
244.2 244,2 300,1 300,1

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

31,0 31,0 32,6 32,6

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

42.0 42,0 44,1 44,1

2250 Видатки на 
відрядження

3.1 3,1 7,9 7,9

2271 Оплата
теплопостачання

21.4 21,4 12,0 12,0

2272 Оплата
водопостачання та 
водовідведення

0,5 0,5 0,8 0,8

2273 Оплата
електроенергії

14,2 14,2 16,0 16,0

2282 Окремі заходи по 
реалізації державних 
(регіональних) 
програм, не віднесені 
до заходів розвитку

2.0 2,0

2800 Інші поточні видатки 0.1 0,1 0,1 0,1
ВСЬОГО 1 468,3 1 468,3 1777,6 1777,6
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14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(тис, грн)
Код Економічної 

класифікації 
видатків бюджету/ 
код Класифікації 

кредитуваня 
бюджету

Найменування

Затверджено
3

урахуванням
змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2019

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість на 
01.01.2020

Причини
виникнення

заборгованості

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

І 2 3 4 5 6 7 8 9

2111 Заробітна плата 1023,2 1023,2

2120 Нарахування на оплату 
праці

225.7 225,7

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

30.6 30,5 1.23 3.23

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

32.5 32,5

2250 Видатки на відрядження 2.4 2,4
227! Оплата теплопостачання 22,0 11,0
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення
0,5 0,4

2273 Оплата електроенергії 13.5 13,0
2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку

0.9 0,9

2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0
ВСЬОГО 1105,0 1339,6 1,23 3,23
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14.4. Нормі..... іпо-нравові акти ,  ви кон ан н я  яких у 2020 році не забезпечено гран и ч н и м  обсягом ви датк ів  /  надання кредитів загального
фонд\  _____________________ ______________________________________ _____________________ ______________________ _________________________

Я"
і/іі

Найменування
Статті (пункти) 

нормативно- 
правового акта

Обсяг видатків/ надання 
кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 
(тис. гри)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, врахований у

граничному обсязі
(ТИС. грн)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 
(тис. грн)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити 
для забезпечення виконання 
статей (пунктів) нормативно- 

правового акта в межах 
граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7
] Іормативно-правовий акт
Економічна класифікація видатків бюджету/ 
класифікація кредитування бюджету
ВСЬОГО

14.5. Аналіз у п равл ін н я  бю джетними зобов’язан н ям и  та пропозиції щодо уп о р я д ку ван н я  бюджетних зобов’язань  у 2020 році.

15. П ідстави та  обгрунтування ви датк ів  спеціального фонду на 2020 р ік  та  на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального 
фонду, аналіз результатів , досягнутих внаслідок ви користання  кош тів  спеціального фонду бюджету у 2019 році, та  очікувані 
результати  у 2020 році.

* _Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №  1195 «Про
затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програушо-цільового методу» (зі змінами).

Н ач а л ь н и к  уп равл ін н я  у справах  с ім ’ї, молоді та _________С .Ш евчук
спорту виконавчого  комітету Р івн енсько ї м іської ради

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер 7 77’ : _______ (Ьг(Л і ______  ______ Л .К о р ячка
(підпк (ініціали та прізвище)


