
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 та  спорту виконавчого 
ком ітету Р івненської м іської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
 ■

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 0000
(код Програмної 
класифікації видатків 
та кредитування 
місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

33871738
(код за ЄДРПОУ)

3. 11 1 5041 5041 0810
(код Програмної 
класифікації видатків 
та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

(код
Функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
бюджету)

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

(найменування
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

17201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 396 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 306 000,00 гривень та 
спеціального фонду 90 000,00гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України " Про місцеве самоврядування","Про фізичну культуру і спорт", рішення 
Рівненської міської ради від 24.12.2019 року № 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. Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

7. Мета бюджетної програми . Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного 

функціонування для проведення спортивних заходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних 

споруд комунальної форми власності та забезпечення їх 
ефективного функціонування для проведення спортивних 
заходів 2 306 000,00 90 000,00 2 396 000,00

Усього 2 3 0 6  000 ,00 90 000 ,00 2 3 96  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

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 комунальних 
спортивних споруд, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету од. мережа 1 1

1.2. Обсяг витрат на фінансову 
підтримку комунальних 
спортивних споруд грн. кошторис 2 306 000,00 90 000,00 2 396 000,00



1.3. Кількість штатних працівників 
комунальних спортивних споруд осіб штатний розпис 20 20

2. Показники продукту

3. Показники ефективності

3.1. Середній розмір видатків з 
бюджету на утримання однієї 
спортивної споруди комунальної 
форми власності

грн.
розрахунок 2 306 000,00 90 0000,00 2 396 000,00

3.2. Середньомісячна заробітна плата 
одного працівника комунальних 
спортивних споруд, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету

грн.
розрахунок

6 812,50 6 812,50

4. Показники якості

4.1 Кількість комунальних 
спортивних споруд, які 
поліпшили фінансовий стан у 
поточному році од.

фінансова
звітність 1 1



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

/у О

ПОГОДЖІіІІО:
-ч „

^ К раїна- .

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

^ 6гНачальник управління бюджету та фінансів виконавчбто~ УУ ^ ^
комітету Рівненської міської ради (підпис)

Дата погодження

_______С .Ш евчук____
(ініціали/ініціал, прізвище)

_______ В .Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)


