
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління у справах сім"ї, молоді та спорту виконавчого 
комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О / . ^  Ґ У У /.

П АСП О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

У правління у справах сім "ї, м олоді та спорту виконавчого ком ітету
Р івн ен сь к ої м іськ ої ради

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

33871738
(код за ЄДРП ОУ )

1110000
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

У правління у справах сім "ї, м олоді та спорту виконавчого ком ітету
Р івн енської м іської ради

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

33871738
(код за ЄДРПОУ)



1113140 3140 1040
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків 

та кредитування 
місцевого 
бюджету)

(код 
Ф ункціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Оздоровлення та 
відпочинок дітей ( крім 
заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, 
які постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи) 
(найменування 

бю дж етної програми 
згідно з Типовою 

програмною 
класифікацією 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

17201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 193 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 193 200,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- I I I . Бюджетний 
Кодекс України , Закон України " Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України, "Про охорону дитинства". Закон України " 
Про місцеве самоврядування в Україні", Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 роки", рішення Рівненської 
міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ".

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

№ з/п Ціль державної політики
1. Створення сприятливих умов та реалізації права на якісне оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки



7. Мета бюджетної програми . Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком 
дітей , які потребують особливої соціальної уваги та

підтримки

193 200,00 193 200,00

Усього 193 200,00 193 200,00

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 відпочинку та оздоровлення дітей на 

2018-2022 роки
193 200,00 193 200,00

Усього 193 200,00 193 200,00



1 Г. 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. Організація оздоровлення та 

забезпечення відпочинком дітей, 
які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки

грн. рішення 
Рівненської 
міської ради від 
24.12.2019 № 
6956 "Про 
бюджет міста 
Рівного на 2020 
рік ".

193 200,00 193 200,00

2. Показники продукту

2.1.| Кількість дітей, яким надані 
послуги на оздоровлення

осіб бухгалтерська
звітність

23 23

2.2. Кількість придбаних путівок на 
оздоровлення

од. бухгалтерська
звітність

23 23

2.3. Кількість днів на оздоровлення 1 
дитини

од. згідно договору 21 21

3. Показники ефективності

3.1. Середні витрати на придбання 
однієї путівки грн.

розрахунок 8 400,00 8 400,00



3.2. Середні витрати на оздоровлення 
та відпочинок однієї дитини

грн. розрахунок 8 400,00 8 400,00

о  -> Середні витрати на одну дитину 
в день

грн. розрахунок 400,00 400,00

4. Показники якості
4.1 Коефіцієнт збільшення кількості 

дітей,охоплених заходами з 
оздоровлення, порівняно 3 

минулим роком

%

> ' " ‘1 * 'ГУЇ

0,9 0,9

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

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого

С.Шевчук
( і н і ц і а л и / і н і ц і а л ,  п р і з в и щ е )

енської міської ради

^ і >Начальник управління бюджету та фіна: 
комітету Рівненської міської ради

Дата погодження 

М.П.

///. О/.

В. Шульга
( і н і ц і а л и / і н і ц і а л ,  п р і з в и щ е )


