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Паспорт
бюджетно-i програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0600000 ýiдцiл освiти викоЕztвчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi 2з"]5006з
(код ГIрограмfiоi класифiкацii влдаткiв та (наймеяування головного розлоряднIlка коштiв мiсцевого бюджту )

кредиryвання мiсчевого бюджеп,)

2. 0610000 Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeтy ПервомайськоТ MicbKoT ради XapкiBcbKoi областi

(кол за е!,РПОУ)

2з,]5006з

_].

(код Програмноi Фасифiкацii влдагкiв та
кредипrвання мiсчевого бюджеry)

061 l010

(наймепування вiдповiдшьного виконавш)

09l0 Надання дошкiльноi освiти

(код за €.ЩПОУ)

205470000001010

(юIпpoФамюiцтlф@!вuаBьn(шtпoю'лРщ!oшщф'пU]шш!!a
фlryй!цмtшФфбФq) цФ-;-*,*-fu"_, ннн:ж; "*ЕмiщФФбщщ)

4. Обсяг бюлл<етних призначень/бюджетних асигЕуваЕь 4204З980 гривень , у тому числi зага,rrьного фонду - З810З005 гривень та спецiа,чьного фон,ry -
З940975 гривень .

5 . Пiдстави для вйконаIтня бюджетноi програми

КоЕстиryцiя Укра'iви
БюджФий код€кс УФаlЪr, [роеп ЗпкоЕу Украl!и "Про Державнrй бюджет Украiяи яе 202l piK"

Рiшення MicbKoi рqди "Про мiсцсвий бюджет Первомайсrкоi Micbкoi тергmрiальвеоi фомадй яа 202l piк"
Заkоя Уцаliни "Про дошкiшяу ocвily"
Наказ Мiяiстерстм Фiяансiв yкpaigя вiд?6,08.2014 р, Jt! 836 "tlpo лсякiпи,mвня зшровадження проашно-цiльовою мФд} смаrшня та виконшЕя мiсцевих бюме.iв"

бюджегiв у га-п}зi "ocвiтr"
Положея|rя оро вiддiл освjти
ПроФаца еkономiчяоrc i соцiальяого розвитку tlерюмайськоi Micbкoi reрmрiдьяеоi громади на 2021 piK

ПроФама соцiФьяого зdrсry дilей пiльmвих кшюрiй закладiв ocвiт, Псрвомайськоi Micbкoi repmopiмbнooi громади яа 202l piк,

6, Цiлi державноi полiтики, на досягненrrя яких спрямована ремiзацiя бюджетноi програми

N9

зlll
L{iль державно] полiтики

1

1.



7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечення наданця дошкiльноi освiти

8. Завдання бюджетноТ програми

лъ

зlл ЗяRданюI

1 забезпечити створення належних умов для надання на належному piBHi дошкiльноi освiти та виховiння дiтей

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Ns

з/п
Налrрями використання бюджетнюс коштiв Загальний (lонд Спецiа_пьний фоrц Усього

1 2 J 4 5

l Забезпечити створенш{ наJIежцих }мов для надання на належному piBHi дошкiльноi освiти та вихованrrя дiтей 38 l03 005 з 940 975 42 043 98с

Усього 38 103 005 3 940 975 42 043 980

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програМ, Що викоIтуються у складi бюджетноi ми \j'програ

Найменування мiсцевоi / регiональноi прогрztми

i 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

Nrr

зlл
показники Одиниця вимiру !жерело

iнформацii Загаrьний фоrrд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

l забезпечити створення належних умов для надання на належному piBHi дошкiльноiосвiти та виховання дiтей
}атрат

Усього - середньорiчне число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис з04,6,7 304,6i
кiлькiсть груп од. мережа 58,00 58,0с
кiлькiсть дошкiльнrо< навчILчьнID( закладiв од. мережа 8,00 8,0с
середньорiчrlе число ставок/штатних одиниць педагогiчного
персонапу од. штатний розпис 104,8с 1 04,8с
середньорiчне число ставок/штатних одиниць адмiнперёонапу за
умовtiми оплати вiднесених до педагогiчного персоналу од. штатний розпис з4,0с з4,00

середньорiчне число ставок/штатних одиниць робiтникiв од. штатний розпис 139,з ? lз9,з7
середньорiчне число ставок/штатних одиниць спецiа_lriстiв од. штатний розпис 26,5о 26,50
продукту

кiлькiсть дiтей вiд 0 ло б poKiB осiб
Звiт гlро дiяльнiсть
до шl кiльних I tавчальIJи х
зак,цадiв Ф Лg85-к

1245,00 l245,00

Ki';rbKicTb дir,сй. що вiдвi,цують дошкiльнi закJlади осiб мережа 995,00 995,00
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\
\
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Усього



вiдсоток охоплення дir,ей доttlкilrьною освiтою
кiлькiсть лt-tiв Bi.llBi,llyllaI tl tя

"r*у
+Уг:т

1LWJ j"ffi

Начальник вiддiлу освiти Алiна САЩЧЕНКО

/ ЬллаКОРСНеВА
(iнiцiал/iпiцiм, прiзвще)


