
Управління у справах сім’ї, молоді та Управління бюджету і фінансів
спорту виконавчого комітету Рівненської виконавчого комітету Рівненської міської
міської ради ради

в ід    № _________ / ___________
Реєстрація у  головного Реєстрація в управлінні
розпорядника коштів бюджету і фінансів

Наказ

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Рівненської міської 
ради від 29 грудня 2016 року №2267 „Про бюджет міста Рівного на 2017 рік”, Правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 
НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, що додаються:

кпквк Найменування програм

1110180

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

1113130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
В т.ч. підпрограма:

1113131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1113132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1113133
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

1113134 Заходи державної політики з питань сім 'ї

1113140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
В т.ч. підпрограма:

1113142 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
1113143 Інші заходи та заклади молодіоюної політики

1113160

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1113500 Інші видатки



1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
Вт.ч. підпрограма:

1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

В т.ч. підпрог)оама:

1115031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
5  я?.ч. підпрограма:

1115041 Утримання комунальних спортивних споруд
1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5  т .ч . підпрограма:
1115063 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

1115061
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- 
спортивну діяльність в регіоні

1116310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

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

С. Шевчук

Начальник управління бюджету і фінансів 
виконавчого комітету Рівненської міської
ради
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