
т, ЗАТВЕРДЖЕНО
На(аз [liHicтepcTBa фrнансiв УкраIни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу l\4iHrcтepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 ро(у N9 ]209)

ЗАТВЕРД}КЕНО
I Iаказ / рtlзttорялчий,цокуN{ент
I]i,цлiл освi,r,и викоlIаI]чого коrti,гетч IIервомайськоi bricbKoi ради
XirpKiBcbKoT областi

(найменуванllя головного розпорядника

коштiв мiсцевого бrод;кеr1 )

0600000

08.02.202 l р. Л!r 50

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

ВiДДiЛ ОСвiги ВикОнtlвtlого кtlпt i,l c,t,1, l IcpBoMaiicbKtli' м icbKoi р:ци XapKiBcbKo'i обrrас.r i 2з15006з
(код [Iрограплноi класrrфiкацii вллаткiв та

кредитчвання плiсцевого бюджеrу)
(llniiNleII1 вiння l п]lопllого рп]порядllllьi ьо rr r rB мiсцсвого бюджеп )

вi;rдiл освir'и виконавчого koпtiтcтy ПервомайськоI пliськоi раr]и xapkiBcbkoI областi

(код за СДПОУ)

237500632. 0610000
(ко,1 Програмноi к,lасифiкацii видаткiв та

кредlil ування мiсцевого бюджеry)
(]lайменування вiдповi]lального вtiконавця) (код за €ДРПОУ)

з. 061 1010

(код llрограмноi кiасифiкачii видаткiв та
кредит\ вавяя мiсuевого бlоджетy)

(код Тtlповоi програмноi к,пасифiкацir видаr KiB та
кредllI\ ваньч bltcueBol о db,L лcr9

09l0 Надання дошкiльноi освirи
(код Qункцlональпоl

класифiкацii видаткiв та
(наtiмепування бюл;lетноi програлttr згiдtrо з Тlrповоtо програмною к,паслфiкачiсю видаткiв та (коа бюлжеry)

крелиr,ування бюджетч)

4. обсяг бюджетнюс призначень/бюджетних асигЕуваНЬ -{13,198З9 гривень , у тому
3940975 гDивень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми
КояФитуцiя Украiяи
Бюлжетяий кодекс Уkраlilи. Проект ЗакоЕу yKpaiв, "Лро Дерks!ий бюджст Укpаjни Ila 202I piк''
Рiшенпя viськоiради "tIро ijiсцсвий бюджgг Первоцайськоi м icbкoi тсриторiшыlеоi аомаrIи на202] piк''
Закоя yKpanol "l1poлоUlкiльFуocBiтy"

бюджетiз у га,rузi "ocвiтa"
]lоложе!llя про вiuliл освiти
] lрограма скояо}, iч ого i соцiа,ьцого розвmку Первоvайськоi м jсько'l тсриторiмы lсоi гроN,а]1, qа 202l PiK
Ilрограма соцiальяого зdист} лП!й пiлыюRих категоlriй ]aK]aJiB осRh,и l lсрвоr,айськоi Micbкoi тсриторiаIы|со,i громir]o яа 202l piK,

20547000000

крсдItтyвання мiсцевоrо бюджеry)

числi загального фонду - З7408863 гривень та спецiti,.lьного фонду -

6. Iliлi дсllхiавноТ llолiтriки. lla jlосягlIеI{l{я яких СIlРЯr\.IОl]аtIа реалiзацiя бюд;,кетноТ програNItl

N!
з/I I

[ {i.пь дерх;irвлrоi по-пiтlt Kl,t

1

l.



7. Мета бкlдlкетноl' Ilрогра]\,lи

Забсзпеченrtя надання лrlшкi:tьноТ освi.гt-l

",8. Завдання бюджетноi програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

l0, Перелiк мiсцевих / регiональних програм, Що викоцдоться у складi бюджетноi програми

1 1. Результативнi показники бюджетнот програми

1,Iапрял,rи виItорисl.анIш бюд;ке,t.них коштi tз

2

Забезпечити створеllня IIалежних yNloB д-пя наIання на наJIежноNIч PiBHi ,,tошкi,rьноi освiти та виховання jliтей

гривень

Зага-,tьнlлй t!онл (irtеlliаltыrий (lонл Усьс,lго

3 ;l 5

з7 408 863 3 940 975 41 349 8з8
Усього

37 408 863 3 940 975 41 349 838

Л9

з/п найменуванrrя мiсцевоi / регiона_irьноi програми

2

Усього

гривень

Загальний фоltд Спецiальний фонд Усього
1

J 4 5

л9

з/п
показники О:]иниця вимiру Щжерело

iнформаuii Загальний tРоrtл Спечiальний фонд Усього

7
l 2 3 |4 5 6
1

затрат

усього - середньорiчне число ставоrс/штатних одиниць oll. ш-t,атtrий розtIис з 0.4.6i 0.00 з04,6,7кiлькiсть груп од. мережа 58.00 0,00 58,00Кl"ЦЬк l сть,10 tll Kl J ы I их Itаl]ч а_II ы lих зак"та*цi в од. L{ерсжа 8.00 0,00 8,0(серсдньорlчIlс чис"по c.l.iiBott,i tl]l.aTIlиx о,циниllь пс,,lttгоt.iчного
IleDcoHa п\ oJl. штатний розпис l04,80 0,0с l 04_80
cepc.llltbop i чtlс чисlltl c,l ltlзolt,/rrl@
!,пttlваl,tи оtr,ца,t,и Bi.llteccl{ll\ ,l(] ttсдаt.огiчttоlо IleI]coHa_lI\1 од. tлтtl,I,ний розiIис 34.0с 0,00 3,1,00

ý!ý-Itt|!рiчrlс 
(lис_ло C'i'llB(lIi,i u].|.ill llи\ o,[llllиItL poбiTrrrlKiB од. шl,атнrtй розllис l ]9.з 7 0.00 l з 9.з,серс,,tllt орiчttс чttс-rrо ct,liBtlK,/t1]l.al.Il1.1x оl'll.tниrlь сгtсttiаltiст.ilз од. ш,t,аr,tltlй розIIl]с 26.50 0.00 26.5спродукту

lti.ltbKicгb дi,r,сй Bi.lt 0 дсl б lloltiB ()с l L)

Звi,r, lrpo .,tiя,пы ticTb

.,lош кiлы t их I Itlt]ча]IьнI]х

закrlадitз Ф -Nl85-K
l2,15.00 0.00 I24,r.00

l<i.t1,1tictr,.tircii. llItl Iti Il{iJ\I\1ll,,I()lIIKi.l1,IIi iaK.lil,1ll ocI0 i\lcpe)+ia 995.00 0.0с 995.0с

лъ

зl1,1

1

1



i

ефективностi

l l1.1:ut blI1,1lc Biltдi.rry ocBiTlr

I lOl't)/()l{IJllO:

1,прав.ltillt tя

Вlё*ý

3 7597,00 41 558.00i ви,r,раr,и Ita I ,,1и,1,1tlt1l

дir,о-.цI r i Bi.,{Bi,,lyBal tt lrt l69зз 1.00 l69зз 1.00

вi,,tсtl,rtlк ()x()I IJtcl I l I я,,li l ci1,,(llt I t ttilI t,r loto освil,ою

t<i,ll t,l<i c,t,L,r11 1 
j 1з 1зi,l1;li,l1vtlat l l llt

dffiФ

ъhffi

A.jIiIla САДЧЕНКО
(iHiцiaлlL/iHiIdi[r. прi lвпlцс)

Алла КоРеНеВАо
(iнiulrrллillцiU прiзsшце)


