
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ управління у справах  сім "ї. молоді т а  спорту виконавчого  
ком ітету Р івнен сько ї м ісько ї ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

- Р / . № У'1/  Реи_______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 11 0 0000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

У правління у справах сім "ї, м олоді та спорту виконавчого ком ітету 33871738
Р ів н ен сь к ої м іської ради (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

2 . 11 1 0000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

11 10160
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

У правління у справах сім "ї, м олоді та спорту виконавчого ком ітету
Р ів н ен сь к о ї м іської ради

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

0160
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків 

та кредитування 
місцевого 
бюджету)

0111

(код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Керівництво і управлінн 
у відповідній відповіднії 

сфері у містах (місті 
Києві) селищах, селах, 

об'єднаних 
територіальних громада 

(найменування 
бюджетної програми згідно 

Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 
бюджету

33871738
(код за ЄДРПОУ)

17201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 777 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 777 600,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний 
бюджет України на 2020рік", Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова кабінету міністрів України від 
09.03.2006р.№268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури,судів та інших органів", рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ", 
Положення про управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту

7. Мета бюджетної програми . Керівництво і управління у галузі фізкультури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1. Оплата праці 1 364 000,00 1 364 000,00
2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 28 800.00 28 800,00
3. Інші видатки 384 800,00 384 800,00

Усього 1 777 600,00 1 777 600,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень



№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1. Показники затрат

1.1. кількість штатних працівників 40 л. штатний розпис 6 6

2. Показники продукту

2.1. кількість отриманих доручень, 
листів, звернень

од. журнали
реєстрації 2753 2753

2.2. кількість підготовлених 
нормативно - правових актів

од. журнали
реєстрації 36 36

2.3. кількість проведених нарад од. журнали
реєстрації 6 6

3. Показники ефективності

3.1. кількість виконаних доручень, 
листів звернень на одного 
працівника

од.
розрахунково 459 459



3.2. витрати на утримання однієї 
штатної одиниці грн.

розрахунково
296 266,67 296 266,67

4. Показники якості

4.1 відсоток доручень, листів і 
звернень
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Начальник управління у справах сім"ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
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Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

УМУ а.ннд.=?сУ/УУі -’і.у
ачальник управління бюджету та фінансів виконавчої

комітету Рівненської міської р

Дата погодження /у- фу  

М.П.

\ Ш \  Ш І
(підпис)

С. Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

В .Шульга
(ін іц іали /ін іц іал , пр ізвищ е)


