
ЗАТВЕРДЖЕНО
На(аз [,4iHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 20]4 року Ne 836
(у рсдакцii наказу MiHicтepcTBa фiнансiв Украiни
вд 29 lрудня 2018 року N9 ]209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розltорялчий ;1ок},м€нт

Вiллirr освir,и викона]зчого KoMiTeTy IlервомайськоТ MicbKoT ради
XapKiBcbKoi областi

( наilменYвання головного розпоряднltка

коштiв мiсцевого бюдхету )

06000001.

28.0|.202| р. .I\Ъ 44
I

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2021 piK

Siлцiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради XapкiвcbKoi областi 2з,75006з

2,

(код Програ11}!оi класифiкацii вилтгкiв та
лг..fll] \ впн|l ] viсцевпt о сjю:, деlt )

06l 0000

(найменчвання головного ро]поря.]нrlhа bolll l в MicLteBcrI о бюджеry )

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первол,tайськоТ MicbKoi ради XapKiBcLKcli об:lастi

(кол за С,ЩРПОУ)

2з750063

_).

(ко:l Програмноr класифiкачii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюлжеп)

061 l010 I0l i)

(яайменування вiдловiдdы]ого впконавця)

0910 I-{адаttt.tя дош кiltылоi освiти

(кол за €!РПОУ)

20547000000

(ход flрограмноl класифiкачii видаткiв та (код Тилоsоi програýIшоi класllфiкзцir Brrla;xiB . J:.";фН;":'rlХ"]Н"
креjоl,гчваннЯ мiсцевого бюдхеry) кредиryвання лliсцеВого бlоджету) 

"|"rnry"or"" 
Оar*"rу1

(наймен_r.вання бкlдяtетноi програлrи згiдttо з'Гtлловою програмною класrrфiкацiскl видаткiв:,а
крелilт},sаяfl я мiсцевого бюлхеry)

(коr бюлжету)

4. Обсrг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань !]Ц]!]!]!Ц гривевь , у тому .lислi загмьного фонлч - 3z49z9]f гривень та спецiального фондz -
З940975 гривень .

5. Пiдстави дrя виконання бюддегноi програми

Констпгуцiя Украiя,
БюдкФяий кодекс Украiяи, ПроФю Зеону Украiяи "Про Держ8ний бюджет yKpaiнn не 2021 piк"
РiшеЕш viськоi ради "[ро мiсцевrй бю&кет Первомайсьюi Micbкoi ftрпорiапьясоi аомqд, яа 202l piK"
Заtон Уkраiltи "Про дошкiльtry освФ"
Наказ Мiнiст€рсгва фiнаясiв УкраТяи BИ26,0E.20l4 р, Nц 836 "Про деякi пrтмня запровафl@ш прогрдно-цiльового мФоду сшs,\анн, т, виkон.мя мiсцевп бюджfiiв"

бюджеrjв у гал}зi "ocвiTa"
ПоложеЕяя про вiддiл ocвim
Програма екояомiчяого i соцiшьяоm розвлку Порвомайськоi Micbкoi терлорiаьяеоi .ромад! ва 202l piK
Лрограма соцiшьного зdrсгу дireй пiльrcвпх катсrcрiй закладiв освiти Первомайськоi Micbкoi територiдьвеоi громапи яа 202l рik.

6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

Л1l

зlrl
IJi"пь лержавноi tlолir,ики

1



I
|.

ý

7. Mela бюд,кетноt' програrlи

, - Забезпечення надання rlошкiльнсlТ освiти

8. Завдання бюджетноТ програми

N9

з/ll Завдання

l забезпечити створення належнюс }rиов для надання на належному piBHi дошкiльноi освiти та вихова:rня дiтей

9. Напрями використання бюджетних коштiв

l0. ПеРеЛiк мiсцевих / регiональних програм, що викоЕц/ються у складi бюджетноТ програми

N!
зlrt

l lапряrIи вl]користання бюjlжеr,lrих Ktlt ltt,i ll Загальrrий фонл Спеlli а.ltы I llli r|lot t,l1 Усього

I 1 J 4 5

l Jабезпечити створення наJIежIIих умов для надання Ila jlале}hltому piBHi ;1оruкiльноi t,lcBi,t,l.t тa виховаttrtя дirсй з1 49,7 9l7 3 940 975 41 4з8 892

Усього з7 497 917 3 940 975 4r 438 892

N,
з/lt

Наймену,ваttt lя лliсцевоi / регiональноТ програми Зага;rьний (lоrrд Спеr{iапьний rhorl,r Усього

l 1 J 4 f,

Усього

1 1. Результативнi покчlзники бюджетноi програми

N,
з/гr

показники Одиниця вимiру Щжерс.по
iH(lopMauii

Зага,rьний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2, ,l 5 б 7

l ЗабеЗПеЧИТИ СтВОDенЦз jзд9дцддJщ9рлля надання }la належному piBHi дошкiльноi ocBiTII та виховання дiтей
затрат

Ycbol,o - середньорiчне число ставок/штагtrих о]{иIIиIlь од. штатний розпис з04,6i 0,0с з01^67
Ki:rbKicTb гругt од. мережа 58,0с 0,0с 58.00
кiлькiсть дошкiльнlDt навчаJIьних закладiЁ од. мережа 8,0с 0.00 8,00
сере2lньорiчне .tис,цо ставоt</lllтатних одиниць педагогiчного
персона,ту од. штатний розпис 104,80 0,00 104,80

середньорiчне чис:rо ставок/ltlтатних олиllиllь аlмiнпсрсонал1,, за

},мовами оплати вiднесених,,(о педагогiчгIого персOнаJIу
од. штатний розпис 34.00 0,00 з4,00

середньорiчне число ставок/штатнI,ж одиЕиtФ робiтникiв од. штатний розlrис |39,3,] 0,00 l39.з ?
эередttьорiчне число ставок/Iптатних одиllиIlь спецiа.цiстiв од. штатний розпис 26,50 0,0с 26,5с
продукту

кiлькiс,гь лiтей вiд 0 ло б poKiB осiб
Звiт про дiяльнiсr,ь
дошкi-пьгtих IIавча-rlьних

закладiв Ф М85-к
1245,00 0.0с l245.00

кiлькiсть дiтей, що вiдвйують дошкiльнi заклади осiб \{ережа 995,0с 0.00 995,00



Ilача.п ьни к вiддiлу ocBir-lr

11ОГО!}ItЕНО:

A,Tirra СА!ЧЕНКО
(iiliцjаJdiяiцiаj. рiзвищ.)

А,lла КоI'('IlСt]д

1 
jUiцlJлц/ilriilаl, llpl,rlцc)
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