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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcrBa фiнанс в Укрэйи
26 серпня 20]4 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHjcтepcтBa фiнанов УкраТни

вiд 29 rрудня 20]8 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЯtЕНО
I[аказ / розпорядчий докуi\{ент

В iдл i.п освiти вltкоIlавчого ком iTeT,v Первоплаi.lськtlТ rI icbKtlT ради
XapKiBcbKoI об,цастi

(наймен\,вання го-повtlого розпоряднпка

коштiв плiсцевоr,о бкlджетrj )

0600000

08.02.2021 р. М 50

Паспорт
бюджетпоi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

Вiддiл освiти виконtlвчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi 2з150063
(код Програьrвоi класrlфiкацii вллаткiв та

кредит},вал gя мiсцевого бlоджеry)

(tsаiiNlеI{уваlJllя го]овного роlпорq:]нllhа buur гiв lricItcHor о бкl]LжетJ )

Bilurilr освiти виконавчого Kor,tiTeTy ПерволлайськоТ MicbKoT рали XapKiBcbKoi об,rастi

(код за СДПОУ)

2з7500632. 06l0000

]

(кол Проl,рамноi класифiкацii видаткiв та

крсдtrпвання мiсцевого бюlл;еry)

061 l02l 1021

(наймевування вiлповiда-!ьного вilкоtlавця)

I Iа_tаllllя зага.lьноТ серелньоТ0921 .

освlти

(kод Програмноi класrrdriкацii видаткiв та (Kol 1'иповоi програмноi клlчtrфtкttttt вtlдаткtв та t КОД ФvНКЦiОВШЬНОi

крсдлtт},ванllя мiсцевого бюлж.гч) кредIt],\,вання "i.u"*o.Jio.".",., :i::]'*]:}НЖ;:Н

(наймеttчваltllя бюджетrtоi програмIl згiдпо з Типовою програмною класифiкаuiсю вl;tаl,кiв та

дpeJtt D Rання vtcrreBol о бю:деD,)
(код бюrжеry)

4. Обсял бюджетних призначеItЫбюджетних асигнувань -z!Д!ЕЗ9О гривень , у тому чис,ri загальноло фолду - 1842З4М гривень m спецiмьного фонд/ -
3124992 гривень.

5, Пiдстави для виконання бюдхgгноi проIрами

Копсмryцiя Укра]'яи
Бюджфяий кодекс Украiни
Заkоя Уkра]l,я "Про Державв!й бюдкФ Укра]]{и на 202l piк"
Рiшсння MicbKoi ралй "Про мiсцевий бюд*Ф Лервоt!айськоi Micbкoi терmорiальяеоi ,ромади на 202 ] piк"
Зеон Укра]'яи "Про ocвiry"

бюджФiв у галузi "Освiта'
Полокеяяя про вi,rдiл осзiтй
Лролраца економiч ого iсоцidьного розвюkу Пер &lмa йсl,kо l Nt icbkoi терmрiал bнeoi громаJи на 2021piк
Ilрограма соцiальUого :]зхйсту дiтей л iльгов х tатсIорiй rакладiв освiти Первомайськоi Micbкoi тсриторiа lbнeoi тоi,ади на 202 l piK.

1.



6. IJiлijlеlэ;кавнсli псlлiтики. на досягнення яких cпl]я\,lot}ilIltl 1эеа,пilзаitiя бюджетноl'гlllограьrи

Nч

зlл
I (i.llbrtcpx;aBr rcli tlолir,ики

1
лDияuлllл. ьиjlачсllлх 3aKouo{ yKDail и 'ЛDо ocuil\',

7, Мета бюд>ttетноi програN,lи

Забсзilсчсння наданlIя ]Iос,ц) I ] ttoBltoi загз,ltыlоi середньоi осtзi,t,и в /{cHHllx закJitда\ загllльнtri'сереrlньоi освiти

8. Завдання бюдяtетноТ програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

N,
з/п

Завдаllня

1 3абезпечити надання вiдповiдних пос],Iугденними загi-tllыIоосlJi,ttliлIи tlllв,tа,Iыlими заклiцами

2 Викоtllttltlя tlроск,гiв бtолжет,iвi участi

гривень

Nlr

з/Ir
IJаrrряпlи викорисl,аrlIIя бtод;кетних коштiв Загальний фонд С]пецiальний 4lоtlд Усього

1 1 3 1 5

1 Jабезпечити tla,]lallIlя вiдtlовiдних посл)/г денними зак]IаJами зэга.tьttоТ ccpellllboТ сrсвi,ги |8 з74 244 з |24992 21 499 2зб

2 Виконання проектiв бюджетiвi участi 49 lбс 49 lбс
Усього 18 423 404 3 l24 992 21 548 396

tривень

N9

з/п
Найменування мiсцевоi / регiональноi програми Заr,а';Iыrий (lоrtл Спецiальний фонд Усього

l 2 3 ,4 5

1

Пррtlграл,rа соцiа.пьного захисту дi,t,сй ttiльгових категорiй закладiв tlсвiти Первомайськоi MicbKoi територiапьноТ
1,1]о\lаци на 202l piK

2 15з 20с 2 15з 200

L Гiрограьrа еконол,ti.tного i соцiального розвитку [iсрiзоlпiайськ,ii'i мriськоТ,lери,горiа,lьноТ гролrади на 202l piK 49 lбс l, 49 160

Усьогtl 2 202 360 0 2 202 360

1 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

N,
зlll

показники Одиниця Brlbrip1,
Щжерс.по

iHd;opMartiT
Заr,а:rыrий фоltд Спецiальний фонд Усього

1
1 3 1 5 6 7

l Забезпечити надання вiдповiднl.tх послуг денниN{и закладами загальноi середньоТ освiти
затрат
Ycbtltrl ccpc_,lt t btlpi ч ltc ч ttc.lto с,t,аtзоtt/штатI]их одIlt{иI lL од. tпL,атний розп]lс l33"0(] 0.00 lз3.00

Ki-;rbKic,t,b :]aKlIlt,,liB ( I l I cL ). од. мере;ка 5.0с ().(х) 5.00

ttiltbKic,t,b K;laciB (III cr,) од ]\1срсж1,1 |2,7.о{|, 0"00 l27.00



iчttс ,tисlIt,t c,l aB()lii]ll]'l at lII1\ (rttlllrll(L

Начальник вiллiлу освiти
(iHiltiaJx]'iяiцixr, прilвипlе)

,ж Алла КоР€НСВА
а
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l]l fll,|,llllи I]() tIttlc

ьоlliчlrс ,tt.lclIr) c,l aBoK,/lIi1,11,I,II1.1x одиницl, cпctlil1,1ic t itl IIl I,:1,I IIии n() ]IIис

triB 1-1 l K.llacirl

ktttrltlt ll k.rtacitt

i вl.rt,рll,t,и tra l r,,tttя

tti,цсOlок 1,.lrriB. якi о l pиIlylo,l,b вiлповiднi

виконання п KTiB бюджетiвi

вiдсоток виконання завдання

Алiна САЩЧЕНКО
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(iHillin]il/iHiцia], лрiзвлце)
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