
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 від 27.07.2021 року №247-осн.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000  Управління у справах сім 'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради___________ ________ 33871738
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 1110000   Управління у справах сім 'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради___________ ________ 33871738
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1115063
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

5063 0810
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої 
бухгалтерії______________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

17564000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 289 400 гривень, у тому числі загального фонду - 2 289 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт в місті Рівному на 2018-2021 роки", Положення про управління у справах сім'ї, 
молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Рівненської 
міської ради від 29.04.2021 № 515 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Рівненської міської ради від 22.07.2021 № 918 "Про зміни до бюджету Рівненської 
міської територіальної громади на 2021 рік",

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

|№ з/п Цілі державної політики
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за введенням бухгалтерського обліку та звітності установ

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання
1 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
Фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

2 289 400 2 289 400

Усього 2 289 400 2 289 400

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 О д и н и ц я Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту
1 затрат

Кількість централізованих бухгалтерій од. мережа 1 1
кількість штатних працівників ОСІБ штатний розпис 9,5 9,5

обсяг витрат на фінансування централізованої бухгалтерії ГРН. кошторис 2 289 400 2 289 400
2 продукту

Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які 
обслуговує централізована бухгалтерія

ОД. мережа 13 13

Кількість особових рахунків ОД, звітність 56 56
Кількість складених звітів ОД. звітність 152 152

3 ефективності
Кількість рахунків на одного працівника ОД. розрахунок 8 8
Кількість звітів на одного працівника ОД. розрахунок 21 21
Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які 
обслуговує одна штатна одиниця

ОД. розрахунок 2 2

Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки ГРН. розрахунок 238 358 238 358
4 якості

Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і 
спорту, які обслуговує і складає і^ніранїзбваїїа.бухгалтерія, порівняно з 
минулим  роком здСа ї?ч ч  /

ВІДС.
7

розрахунок 100 100

Динаміка кількості особових;ф|]с^йщ,г‘які обояугрвує'іФкладає централізована/' 
бухгалтерія, порівняно з минулим роком "~їїг5гчГ /  /  / ВІДС. розрахунок 100 100
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