ЗАТВЕРДЖЕНО
каз 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 від 25 січня 2021 року №23-осн.

ПАСПОРТ
бю джет ної програми місцевого бюджет у на 2021 рік

1100000

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

33871738

(код Програмної
класиф ікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1110000

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

33871738

(код Програмної
класиф ікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

1113122

3122

1040

(код Програмної
класиф ікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класиф ікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класиф ікації видатків та
кредитування бюджету)

17564000000
(код бюджету)

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

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 000 гривень, у тому числі загального фонду - 22 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5.

Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Сімейний кодекс Українивід 10.01 02р №2947-ІІІ. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
та чоловіків" від 08.09.05р № 2866 - V,, Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2017-2021 роки", рішення Рівненської міської ради від 24,12,2020 №31 "Про бю джет
Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік"

6.

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

|№ з/п
і

1

7

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Мета бюджетної програми
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8.

Завдання бюджетної програми
Завдання

|№ з/п
1

9,

Проведення регіональних заходів спрямованих на забезпечення тендерної рівності в суспільстві

гривень

Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

2

Загальний фонд
♦

3

Спеціальний фонд

Усього

4

5

1

Проведення регіональних заходів спрямованих на забезпечення тендерної рівності в
суспільстві

Усього

22 000

22 000

22 000

22 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
Найменування місцевої/ регіональної програми
2

№ з/п
1
1

гривень
Спеціальний фонд
4

Загальний фонд
3

Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на 2017 - 2021 роки

Усього

Усього
5

22 000

22 000

22 000

22 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

1

2

Одиниця

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

3

1 Проведення регіональних заходів спрямованих на забезпечення тендерної рівності в суспільстві
1 затрат
Обсяги видатків на заходи держ авної політики з питань рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків
2 продукту
Кількість заходів
Кількість учасників
3 ефективності
Середні витрати на проведення одного заходу з питань,р[внихчзрав та
можливостей жінок та чоловіків
.» 'Х '.у ,О І М ІС /щ > ЇЧ .
Середні витрати на одного учасника
і/у $
% \\
4 якості
Д инаміка росту кількості людей охоплених заходами'зпилам:- рівникфрав-^а-.
можливостей жінок та чоловіків порівняно 3 .Минулим роком

ГРН.

кошторис

22 000

22 000

од.
ОСІБ

розрахунок
розрахунок

3
2 500

3
2 500

ГРН.

розрахунок

7 333,33

7 333,33

ГРН.

розрахунок

8,8

8,8

розрахунок

5 000

5 000

/ ь \ д<£"

Сергій Ш ЕВЧУК

Начальник управління

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління бюджету фінансів
виконавчого комітету Рівненської
м іської ради

Віктор ШУЛЬГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м.п.

£ 2/.

