
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 
Рівненської міської ради від 25 січня 2021 року №23-осн.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1100000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1115041
(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)

Управління у справах с ім 'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

33871738

5041 0810
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 979 100 гривень, у тому числі загального фонду - 2 889 100 гривень та спеціального фонду - 90 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 р о ку " 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020рік

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

(код за ЄДРПОУ)

33871738
(код за ЄДРПОУ)

17564000000
(код бюджету)

№ з/п Цілі державної політики

1
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивноі 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
і 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. і

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

2 889 100 90 000 2 979 100

Усього 2 889 100 90 000 2 979 100

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

№ з/п Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
1 затрат

Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

од. мережа 1 1

Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд ГРН. кошторис 2 889 100 90 000 2 979 100
Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд ОСІБ штатний розпис 20 20

2 продукту
Кількість спортивних заходів(навчально-тренувальних зборів, змагань), що 
проводяться на комунальних спортивних спорудах

ШТ. Рішення РМР, кошторис

Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних 
спорудах

ШТ. Рішення РМР, кошторис

3 ефективності
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди 
комунальної форми власності

ГРН. розрахунок 2 889 100 90 000 2 979 100

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

ГРН. розрахунок 8 746 8 746

4 якості
Кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у 
поточному році

од. ^
^  У

фінансова звітність 1 1

динаміка кількості спортивних заходів(навчально-тренувальних зборів, змагань, 
що проводяться на комунальних спортивних .еиб'рудахцвида і ки на утримання 
яких здійснюється з бюджету, порівнянс£з1мАЙУЙ-!6 й к о й Ч х  У? /

/ы№ Рішення РМР, кошторис

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
П Ч \\

Начальник управління бюджету фінансів;., \ \
_____________  :___л ; Л'Чч А .Чвиконавчого комітету Рівненської 
міської ради

Дата погодження

Сергій ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)


