
ОЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Н ак аз  у п р ав л ін н я  у с п р а в а х  с ім " ї. м олод і т а  сп о р т у  в и к о н ав ч о го  
к о м іт ету  Р ів н е н с ь к о ї м іс ь к о ї ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15. ОН. ______________ № м . от~________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

11 0 0000
(код Програмної 
класифікації видатків 
та кредитування 
місцевого бюджету)

Управління у справах сім'Т, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

33871738 
(код за ЄДРПОУ )

2 . 11 1 0 0 0 0

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 
та кредитування 
місцевого бюджету)

11 1 3131
(код Програмної 
класифікації видатків 
та кредитування 
місцевого бюджету)

Управління у справах сім'Т, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

3131
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

1040
(код
Ф ункціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування
бюджету)

Здійснення заходів та 
реалізація проектів на 
вконання Державної  
цільової соціальної  
програми "Молодь  

України” 
(найменування 
бю джетної програми 
згідно з Типовою 
програмною 
класифікацією 
видатків та кредитування 
місцевого бю джету)

33871738
(код за ЄДРПОУ)

17201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 420 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 420 000,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- III . Бюджетний 
кодекс України", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про 
бюджет міста Рівного на 2020 рік", рішення Рівненської міської ради від 13.08.2020 № 7758" Про зміни до бюджету міста Рівного на 
2020 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики
1. Забезпечення реалізації заходів та реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України”

7. Мета бюджетної програми . Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; забезпечення організації проведення 

інформаційно-методичної, інформаційно-масової роботи з молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1. Створення сприятливих умов для соціального становлення 
та розвитку молоді; забезпечення організації проведення 

інформаційно-методичної, інформаційно-масової роботи з
молоддю

42 0  000 ,00 420  000 ,00

Усього 42 0  000 ,00 42 0  000 ,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
1. Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки 420  000 ,00 420  000 ,00

Усього 420  000 ,00 420  000 ,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Проведення регіональних заходів спрямованих на забезпечення тендерної рівності в суспільстві

1. Показники затрат
1.1. Створення сприятливих умов для 

соціального становлення та 
розвитку молоді; забезпечення 
організації проведення 
інформаційно-методичної, 
інформаційно-масової роботи з 
молоддю

грн. рішення 
Рівненської 
міської ради від
24.12.2019 № 
6956 " Про 
бюджет міста 
Рівного на 2020 
рік рішення 
Рівненської 
міської ради від
13.08.2020 № 
7758" Про зміни 
до бюджету міста 
Рівного на 2020 
рік».

420  000 ,00 420  000 ,00

2. Показники продукту

2.1. Кількість учасників чол. розрахунок 4200 4200

2.2. Кількість заходів од. розрахунок 11 11



3. Показники ефективності
3.1. Середні витрати на проведення 

одного заходу з питань молоді
грн.

розрахунок 38181,82 38181,82

3.2. Середні витрати на одного 
учасника грн.

розрахунок
100,00 100,00

4. Показники якості

4.1 Коефіцієнт збільшення кількості 
людей охоплених заходами з 

питань молоді порівняно з 
минулим роком минулим роком

%

------------------------

1,0
" 7

1,0

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

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

 ̂ Л у
Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого 
комітету Рівненської міської ради
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С.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Шульга
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.0/. Ложо


