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ІН Ф О РМ АЦ ІЯ  
про виконання бюджету за 2019 рік 

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

Управління у справах сім ’ї, молоді та спорту є головним 
розпорядником бюджетних коштів, якому підпорядковані дев ять 
розпорядників нижчого рівня. Це - Рівненський центр соціальної служби для 
сім ’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Стадіон «Авангард», 
комунальний заклад «Рівненський міський спортивно-технічний клуб», 
комунальний заклад «Дитячо-юнацький Пластовий Центр міста Рівне» 
Рівненської міської ради, комунальний заклад «Рівненський міський центр 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та дитячо-юнацькі спортивні 
школи .№.№ 2, 3, 4, 5. Крім того, до складу управління як структурні 
підрозділи, входять дві дитячо-юнацькі спортивні школи № №  1 та ДЮ СШ  з 
футболу «Верес», а також 16 підліткових клубів.

Загальний обсяг бюджетного фінансування, що був передбачений 
кошторисами на 2019 рік -  59 218,317 тис. грн., з яких -51  069,330 тис. грн. 
фінансування із загального фонду та 8 148,987 тис. грн. фінансування із 
спеціального фонду, в т.ч. — 5 722,970 тис. грн. з бюджету розвитку.

Касові видатки за 2019 рік становлять 58 228,242 тис. грн., в тому 
числі видатки загального фонду 50 465,706 тис. грн. та 7 762,536 тис. грн. -  
спец, фонду, в т.ч. -  5 478,957 тис. грн. з бюджету розвитку.

Ф інансування здійснювалось за напрямками діяльності сім я і молодь 
та спорт.

Протягом 2019 року відділом у справах сім ’ї та молоді управління у 
справах сім ’ї, молоді та спорту проводилася відповідна робота в рамках 8 
міських програм, а саме:

- підтримки молоді на 2017-2021 роки;
- відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 роки;
-забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2017-2021 
роки;
- підтримки сім ’ї та демографічного розвитку на 2017-2021 роки,



- протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки;
- військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян 
міста Рівного до призову і до служби у Збройних силах України та інших 
утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 
роки;
- розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки;
- громадського бюджету у місті Рівному на 2016-2020 роки.

Реалізація держ авної молодіжної політики  
та розвиток позаш кільної освіти

Реалізація молодіжної політики у м. Рівному здійснювалася в рамках 
заходів міської програми підтримки молоді на 2017-2021 роки, програми 
розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки, програми 
військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян 
міста Рівного до призову і до служби у Збройних силах України та інших 
утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017 - 
2021 роки та програми громадського бюджету у місті Рівному на 2016-2020 
роки.

Всього програму військово-патріотичного виховання молоді та організації 
підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних силах 
України та інших утворених відповідно до законів України військових 
формуваннях на 2017-2021 роки у 2019 році профінансовано на 71,0 тис. грн.

Протягом 2019 року касові видатки на реалізацію міської програми 
підтримки молоді становили 7970,8 тис. грн., у тому числі на утримання 
підліткових клубів використано 7121,7 тис. грн.

В ході реалізації міської програми «Підтримка молоді на 2017 -  2021 
роки» щомісяця протягом 2019 року виплачувалася стипендія міського 
голови 18 кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів 
акредитації (9 студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації 
—  270,4 тис. грн. та 9 студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації —  202,8 тис. грн.), виплата яких становила 473,2 тис. грн.

250; тисяч гривень з міського бюджету отримали громадські організації, 
які подали свої проекти на конкурс проектів програм, розроблених 
громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка у 2019 році.

Зокрема, фінансову підтримку на свої ідеї отримали:
- Громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» з 

освітньою програмою «Сімейна розмова»;
- Рівненська міська молодіжна громадська організація «Новий рівень» з 

програмою «Дитячо-підлітковий клуб «Цегла»;
Рівненський обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації «Ліга українських клубів інтелектуальних ігор» з програмою 
«Чемпіонат Рівного серед шкільних та студентських команд з гри «Що? Де? 
Коли?»;



- Громадська організація «Православне молодіжне братство свв. мцц. 
Віри, Надії, Любові та матері їх Софії» з програмою «Відкрий дар молоді з 
особливими потребами»;

- Громадська організація «Спілка велосипедистів Рівного» з програмою 
«Туристичний велофестиваль «М арафон Поліська Січ»;

- Громадська організація «М олодіжна палата Палацу дітей та молоді» з 
програмою «Загублені у часі. 2.0»;

- Рівненська міська молодіжна громадська організація «Новий рівень» з 
програмою «Ш кола лідерства «ИСап»;

- Громадська організація «О б’єднання інвалідів Погляд» з програмою 
«Аутизм! Зламай кордони стереотипів, відкрий своє серце Україні».

Управлінням у справах сім ’ї, молоді та спорту спільно з управлінням 
освіти 25 квітня проведено благодійний Великодній ярмарок.

12 травня року Управлінням у справах сім ’ї, молоді та спорту 
виконавчого комітету Рівненської міської ради спільно з Рівненською 
обласною федерацією козацького бойового мистецтва «Спас» проведено VIII 
Фестиваль традиційної козацької культури «Курган Леля».

У квітні-червні 2019 року та 1 листопада Управлінням проведено Дні 
призовника.

За клопотанням управління у справах сім ’ї, молоді та спорту з нагоди 
Дня молоді нагороджено 30 чоловік активної молоді міста Почесними 
грамотами, подяками виконавчого комітету Рівненської міської ради.

30 червня проведено ряд загальноміських заходів у рамках святкування 
Дня молоді в Рівному.

11 жовтня проведено огляд-конкурс військово-патріотичної пісні та 
строю «Червона калина-2019».

14 жовтня Управлінням у справах сім ’ї, молоді та спорту спільно з 
Рівненською обласною федерацією козацького бойового мистецтва «Спас» 
проведено Ф естиваль козацької звитяги «Покровський вітер».

З 15 по 20 жовтня 2019 року Управлінням у справах сім’ї, молоді та 
спорту підтримано проведення у Рівному тренінгу «Програма особистісного 
та професійного розвитку «Державотворець».

З ;5 по 7 листопада у Рівному проведено VIII Всеукраїнський студентський 
фестиваль естрадної пісні «Пісня буде поміж нас».

14 листопада з нагоди Дня студента проведено зустріч студентів ВНЗ 
І-ІУ рівнів акредитації з керівництвом міста.

22 листопада Управлінням спільно з громадською організацією «Клуб 
веселих та найкмітливіш их Рівненщини» проведено Відкритий Кубку гумору 
м. Рівне.

17 грудня управлінням у справах сім ’ї, молоді та спорту спільно з 
управлінням освіти проведено благодійний Новорічно-Різдвяний ярмарок.

При управлінні функціонує 16 підліткових клубів за місцем 
проживання, які протягом звітного періоду не перепрофільовувалися і не 
закривалися, в них працює 53 гуртки, у яких займається більше 2000 дітей 
віком від 6 до 18 років. Основний контингент - діти соціально незахищених 
категорій, в тому числі діти з неблагополучних сімей, а також діти, які 
перебувають на обліку в кримінальній поліції та службі у справах дітей.



Протягом 2019 року Управлінням закуплено витратні матеріали для 
роботи гуртків, спортінвентар, господарські товари, проведено заходів на 
суму 262 031 грн. У 6 підліткових клубах постелено лінолеум на суму 119 
244 грн. Проведено ремонт даху підліткового клубу «Самоцвіт» -  18 908 
грн., ремонт коридору та даху в підлітковому клубі «Ю ність» — 97 985 грн., 
ремонт кабінетів у підлітковому клубі «М еридіан» -  7 400 грн. Замінено 
вікно та двоє дверей в підліткових клубах «Гроно», «Лідер», «Сучасник» на 
суму 29 910 грн.

В рамках програми розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018- 
2021 роки проведено ряд заходів: виїзний семінар-презентація «Будь іскрою, 
як мрієш бачити багаття», новацька теренова гра «Вільний вогонь», освітня 
подія «РІазТаїкз», ю нацька мандрівка «Літня ніч», освітньо-виховний табір 
для юначок «Зразки всіляких форм», освітньо-виховний мандрівний табір для 
юнаків «33 варіант», освітньо-виховний табір для новацтва і пташат «Стають 
орлята на крило». Всього відповідну програму у 2019 року профінансовано 
на 602,8 тис. грн. Для КЗ «Дитячо-юнацький Пластовий Цент міста Рівного» 
в звітному році придбано БФП, комп’ютер та проектор на суму 34,0 тис. грн.

У рамках М іської цільової програми «Громадський бюджет у м. Рівному 
на 2016-2020 роки» реалізовано проект «Патріотичне виховання молоді» -  
104,8 тис. грн.

Реалізація програм щодо галузей сімейної політики 
та оздоровлення дітей

У рамках М іської програми забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 2017-2021 роки протягом року проведено загальноміське 
свято «День М атері» (травень), загальноміське свято «День Батька» 
(червень), 03 - 04 грудня 2019 року управлінням у справах сім ’ї, молоді та 
спорту спільно з громадською організацією «Центр підтримки громадських 
ініціатив «Чайка» в м. Рівне проведено мультидисциплінарні тренінги на 
тему «Ефективне запобігання та реагування на випадки домашнього 
насильства». Серед учасників тренінгу було розповсюджено листівки з 
інформацією щодо протидії домашньому насильству. Всього відповідну 
програму у 2019 року профінансовано на 22,1 тис. грн.

Н а виконання М іської програми протидії торгівлі людьми на 2017-2021 
роки у 2019 році касові видатки становили 26,0 тис. грн.

26 -  27 листопада 2019 року управлінням у справах сім ’ї, молоді та 
спорту спільно з громадською організацією «Центр підтримки громадських 
ініціатив «Чайка» в м. Рівне проведено мультидисциплінарні тренінги на 
тему «Протидія торгівлі людьми». Серед учасників тренінгу було 
розповсюджено листівки з інформацією щодо протидії торгівлі людьми серед 
громадян, які подорожують за кордон та в межах України. М етою 
мультидисциплінарних тренінгів є формування розуміння проблеми торгівлі 
людьми в Україні, ознайомлення з основними напрямками державної 
політики у сфері протидії торгівлі людьми та напрацювання навичок 
превентивної роботи з групами ризику.



У рамках акції «16 днів проти насильства», яка проходить щорічно в 
Україні з 25 листопада по 10 грудня, управлінням у справах сім ’ї, молоді та 
спорту спільно з представниками відділу превенції Рівненського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області та 
представниками громадської організації «Центр підтримки громадських 
ініціатив «Чайка» проведено нагородження переможців конкурсу плакатів 
«Насильство -  це злочин». П ід час нагородження з учасниками заходу 
проведено бесіду щодо попередження домашнього насильства, насильства за 
ознакою статі, а також щодо протидії торгівлі людьми.

На виконання М іської програми підтримки сім ’ї та демографічного 
розвитку на 2017-2021 роки управлінням у справах сім ї, молоді та спорту у 
травні проведено заходи з нагоди святкування М іжнародного дня сім ’ї у 
м. Рівному.

Управлінням у справах сім 'ї, молоді та спорту спільно з управлінням 
освіти з метою підтримки та розвитку традицій, спрямованих на зміцнення 
української родини, популяризації духовних та моральних цінностей сім ’ї, 
пропагандою кращого досвіду сімейного виховання протягом жовтня — 
листопада серед родин молодш их школярів ЗНЗ м. Рівне був проведений 
конкурс творчих робіт «Літопис мого родоводу».

16 листопада управлінням у справах сім 'ї, молоді та спорту спільно з 
громадською організацією «Всеукраїнське М олодіжне спілкування» 
проведено музично-театралізовану виставу «Різдвяна кантата» у рамках 
всеукраїнського благодійного концертного туру «Щ асливі разом».

Протягом 2019 року касові видатки на реалізацію  М іської програми 
підтримки сім ’ї та демографічного розвитку на 2017-2021 роки становили 
47,5 тис. грн.

У рамках міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018- 
2022 роки управлінням у справах сім ’ї, молоді та спорту м. Рівне придбано 
26 путівок для оздоровлення дітей у КП ДСОК «Електронік-Рівне». Касові 
видатки у рамках програми становили 196,6 тис. грн.

Забезпечено послугами оздоровлення та відпочинку в таборах області 
281 дитину м. Рівного, шляхом надання грош ової допомоги для компенсації 
вартості путівок на оздоровлення дітей через співфінансування з місцевого 
бюджету у вигляді «Інш ої субвенції» обласному бюджету.

Протягом 2019 року на профільні зміни направлено 61 дитину в ДП 
УДЦ «М олода гвардія» м. Одеса та 42 дитини в ДПУ М ДЦ  «Артек» 
Київської області.

Утримання Рівненського міського центру соціальної служби для
сім ’ї, дітей та молоді.

На утримання Рівненського міського центру соціальної служби для 
сім ’ї, дітей та молоді у звітному році видатки склали 1 456,743 тис. грн. Для 
проведення всіх заходів було використано 155,021 тис. грн.

В рамках Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2018 
-  2021 роки:



- Проведення фізкультурно-спортивних заходів з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту відповідно до календаря фізкультурно- 
спортивних заходів відділу фізичної культури і спорту. Всього проведено 73 
спортивно-масовий захід з олімпійських видів спорту та 43 з неолімпійських 
видів спорту.

- Забезпечено виплату стипендій міського голови 10 спортсменам та 
9 тренерам міста Рівного (в т.ч. 2 спортсменам-інвалідам і 1 тренеру, що 
працює зі спортсменами-інвалідами) розміром 50% мінімальної заробітної 
плати.

- Забезпечено виплату одноразових грошових винагород спортсменам і 
тренерам, в тому числі спортсменам-інвалідам і їх тренерам.

Всього Програму протягом 2019 року з міського бюджету 
профінансовано на 1 890,2 тис. грн.

В рамках міської Програми «Спортивний майданчик на 2015-2019  
роки» у 2 0 1 9  році були проведені наступні роботи:

- заверш ено реконструкцію спортивного майданчика на вул. Соборна,
Зд;

- заверш ено будівництво нового спортивного майданчика в м. Рівне 
поблизу будинку на вул. Басівкутська, 168;

проводиться будівництво спортивного майданчика на
вул. Богоявленська, 6-8;

проводиться будівництво спортивного майданчика на
вул. Соборна, БОС 287 в м. Рівне;

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
проводиться будівництво спортивного майданчика на вул. М іцкевича, 40 в м. 
Рівне. В 2019 році профінансовано на 475,65 тис. грн.

Всього міську Програму «Спортивний майданчик на 2015-2019 роки» у 
2019 році профінансовано на 1 613,280 тис .грн .

В ході реалізації Програми розвитку спідвею в місті Рівному на 
2016-2020 роки протягом 2019 року забезпечено функціонування та 
утримання КЗ «Рівненський міський спортивно-технічний клуб» Рівненської 
міської ради. Всього профінансовано на 1 488,856 тис. грн. із загального 
фонду та 190,0 тис. грн. фінансування із спеціального фонду (бюджет 
розвитку).

На утримання комунального закладу «Рівненський міський центр 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та виконання поточного 
ремонту спортивних майданчиків по загальному фонду використано 
1 129,471 тис. грн., по спец.фонду -  1 502,139 тис. грн. Всього спеціалістами 
центру організовано 57 фізкультурно-оздоровчих заходи.

За рахунок бюджету розвитку було придбано спортивні тренажери на 
загальну суму -  47,100 тис. грн.



Крім того в рамках реалізації проектів громадського бюджет 
м. Рівне у 2019 році профінансовані та реалізовані наступні проекти на суму 
212,788 тис.грн.:

• .Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут
(м. Рівне, вул. Залізнична, 34). Будівництво завершено.
• Будівництво спортивного майданчика на вул. Золотіївській, 74-76
в м. Рівне, грн. Будівництво завершено.

У звітному році фінансування на спорт було направлене на:
утримання шістьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл : ДЮ СПІ

№№1-5 та ДЮ СПІ з футболу «Верес».
Ф актичний обсяг фінансування, що був використаний на утримання 

дитячо-ю нацьких спортивних шкіл — 25 806,0 тис. грн., в тому числі із 
загального фонду — 24 577,534 тис. грн., з спец, фонду — 1 228,466 тис. грн., з 
бюджету розвитку -1 1 4 , 476 тис. грн.

Для потреб вихованців ДЮ СШ  № 5 придбано новий спортивний
велосипед на суму 193,483 тис. грн.

Проведено реконструкцію волейбольного майданчика ДЮ СШ  з 
футболу «Верес» по вул. Набережній в м. Рівне на суму 1 659,591 тис грн. 
(кошти міста -  887,563 тис. грн; субвенція державного бюджету -  772,028 
тис. грн.).

Завершено капітальний ремонт приміщ ення малої ванни (заміна 
лицювання ванни, покриття обхідних доріжок, систем водопостачання та 
каналізації) СДЮ СШ ОР № 2 на суму 349,880 тис. грн.

Виготовлено проектно-кош торисну документацію на капітальний 
ремонт вентиляції великої ванни басейну СДЮ СШ ОР №  2 та на кап.ремонт 
системи теплопостачання із встановленням теплових насосів ДЮ СШ  № З 
на суму 170,0 тис. грн.

Утримання комунального закладу «Стадіон «Авангард». На
потреби комунального закладу «Стадіон «Авангард» з бюджету міста по 
загальйому фонду використано 2 309,232 тис. грн., по спец.фонду — 322,73 
тис. грн.

На утримання централізованої бухгалтерії управління було 
використано 1 488,856 тис. грн. із загального фонду.

На утримання апарату управління профінансовано 1 536,653 тис. грн. 
тис. грн. із загального фонду.

Н ачальник управління ^  /  С .А.Ш евчук


