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' НJ,J]Мl 1,1рр,-ьаd,чlts,а,|раtsл

26 серпня 20]4 року N9 8Зб
(у редакцri наказу l\riH стерстsа фiнансiв Украlни

_ ] вiд 29 грудня 2018 ро(у Ne ]209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розгtорялчий докуN,lен,t,

В iд:tiл tlcB iги l]I,1 конавч ого ком iTeTr Пер вомайсько i п.r icbKoT ра,ци
XapKiBcbKoT об.lасгi

(найменr,вання гоповilого розпорядника

коштiв ltictteBot'cl бюлтеlч )

28.0l,202l р. N9 44

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0600000 Вiллiл освiти виконавчого KoMiTeTy 11ервомайськоТ l.ticbKtl[ рiлtи ХlркiвськоТ облас,гi 2з75006з
(код Проц)амноi kласпфiкаui-r вrrдаrкiв ra

хредlrryвання мiсцевого бrодхстy)
(наitNленчвання 1,o]loBHoro ро]IIоряхнl,ка коштiв мiсцевого бюджет}. )

2. 0610000 I}ijuti:r освi,ги l]Ilконавчого копtiтет1, ПервомайськоТ пricbKcli рФlи XapKiBcbKoT областi

(кол за €!РIlОУ)

23750063
(кол Програпrноi класифiкацii видаткiв та

креди-гчвання мiсцевого бюлжеry)

061 1021 l02 l

(найменуsанltя вiдповiдального виконавшя) (код за СДРПОУ)

Ilulаltttя ,aIaJ]bHoT cepeJHboT освiти зак.lа,Iа\lи Jilla.lblloT ccpc_lHboi
092 l . 20547000000

освlти
J.

4. Обсяг бюджеп{их призначень/бюджетних асигнувань zЦ!ý9}Е гривень , у тому члслi загального фояду, 18ЗЗ4З50 rривень та слецiмьного фонду _
З124992 гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ лрограми

Конституцiя Украiни
Бюджегttий кодекс УкраТни

Закон Украiни "I1po !ержавtiий бюджет Украiни на 202l piK"

Рiшення N,licbкoi ради "Про п.{iсцевий бюджет Первошrайськоi MicbKoj територiацьнеоi громади на 2021 piK"

Закон Украiни "Про ocBiTy"

бюджегiв у гэJI)вi "ocвiтa"
Попожеяяя про вiддi, освiти
Програма еkономiчного i.оцiапьяого розвйтkу Первомай( bкoi м icbKoi тсршорiш bнcoi громФи на 202I piк
Прогре,а соцiшьяого зrхrсгу дiтей пiльговrх каlý.орiй закладiв Фвiти Первомйськоi Micbкoi терпrорiшьвеоi громади ва 202 l piK,

1.



}:,,: ,
..|| ,. 

. 
I

]:..

1 1. Результативнi покz}зники бюджетноi програми

7. Мета бюджетноТ програми

Зlrбеlпе'tсtlнЯнi]-tllнllЯIIосл\гЗltовноТtага.lЬноiсеIlс.ttlы,i'осl+itиВ.|.сllIlи\зJкла,til\ l.tta.lbtloiccllc.tltboi'octritи

8. Завдання бюджетноТ програми

6. IJi"пi jlepжal]HOi tlолiтики. L{а досяI,неIlня якt,jх сllряN{ована ;lеа-пiзаrliя бtод;кетноi пl)огI)ами

I [i.пь ,1cp;KaBlrclT гtолi,t,ики

гaпьпассpедпяocвiтaслpямoМIaяаз'бсзпсчсввявcебi..o

'!ципА, 
виз!ачсвп Законом Укра'lни''IIро ocвiтy'',

ити наданнJI вiдповiдних послуг денними загальноосвiтнiми навча,тьними закладаь,{и
Виконання проекгiв бюджетiвi участi

9. Напрями використання бюджетних коштiв

N,]

зltl Напряпли використаIlня бюджетllих KourTiB Загальний (lоltд Спсцiа,,lыrий фоrr2.1

гривень

Усього
1 1

J 1 ]
1 3абезпечити наданrrя вiдповiдншr послуг денними закладами загальноi середтlьоi освiти 18 285 l90 з l24 992 2l +l0 l82
2 Виконання проектiв бюджетiвi ylacTi 49 160 49 160

Усього 18 334 350 3 l24 99z 21 459 312

l0. Перелiк мiсцевlтх / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетнот програми

Л,r

зltt
Найiчtенуван t tя r,r iсцсвоi / регiонально'i програNtи Загальний фонд Спецiа.пьний фоrrд

гривень

Усього
l 2 J 4 5

1 2 153 200 0 2 l53 200
fIрограма економiчного i соцiального розвитку Первомайськоi MicbKoT,фrорiЙurЫ 

"рЙuд" "uffiil 49 l60 49 lбс
Усього 2 202 360 0 2 202 360

безпечити надання вiдповiдних г денними закладамIl загальноi сеDедньоТ освiти

Усього середньорiчне число ставокУштатних одиниць
кiлькiсть закла",tiв (III ст).

кiлькiс,гь класiв (IIl ст

N,]

зlll

l

Л9

зlп Зав,ltаtrня

l

2

Л!,

зltl
показники Одиниця вимiру !жерело

irtdloolntatlii
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 1 3 1 ) 6 ,7

1

,рат

од. лтатний розпис l зз"0( 0_0( l з 3.0с
од. fережа 5.0( 0,0( 5,0(
од. иережа 127,0с 0.0i |21.0(



ч l ic ч 1.1c]l() с i ltI]OK/llI 1,2i1,1 l l.ix o,](tlIl ц I lb

Начальник вiддiлу освiти

lItl,a],1tit}t l)()зl]исс.ерсдньtlрtчltе чl.tс.lrо c,r,aBtllt/Iul,lтIIIи\ одиl]иць cIlcцiil.licl il}

учнiв 1-1l K,raciB

l}иIl),скtllll(и l l lc,rltcirr

ccllc;lrli Itl],t pa,|,1,1 lta l учItя

lti.;lco,1 ot< ),,lllilt. яlti оlримyIOть вiдповiднi документи про ocBiT_r

виконання бюджетiвi участi

сере;]ня BapTicTb проектiв

Алiна САfЧЕНКО
(iнiцiLrи/iяiцiал. прirвицс)

Алла КоРСНСВА
.hсоп-, -(j4tл. / \
\,f\_!!c iю,"1

Ж9;- ]"ЦЕ * !'_" *
-( Р А \)

(iнjцiа,rп/iнjцi,r. прirвице)
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