
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHiФepcтBa фiнансiа Украiни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцiI наказу MiHiФepcтBa фiнаясiв Укра'lни
вiд 29 .рудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy ПервомайськоТ мiськоi ради
XapKiBcbKoi областi

(найменування головного розпорядника

1.

коштiв мiсцевого бюджту )

12.04.202l р. JФ 89

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0600000 Вi/цiл освiти виконавчого KoMiTeTy Псрвомайськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi 2з750063
(код Програмноi шасифiкацii видаткiв та (наirменування головного розпорядника кошriв мiсцевого бюджеп )

кредиryванвя мiсцевого бюлхmу)

2. 0610000 Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy l1ервомайськоi MicbKoi ради XapкiBcbKoi областi

(код за СДРПОУ)

zз,750обз

з.

(код 11рограмноi класифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюлжту)

061 1021

(найменуваны вiдповiдмьного виконавщ) (кол за еlРПОУ)

l02l

(ФдпрофхЁdu*tф ld,иФm!в GqтшоidФфш!о,t Ффidц Dлйlп 1Р:y"l1"]jl 
({йшфF!пцfuдNq!оiпроФ,mтiвоtrт!пФоопроФ.вфФqф9цiф!щпirа (едбющ)

4. Обсrг бюдксгних призначень/бюджетнrо< асигкувань - 25З7549Е гривеЕь , у тому числi загального фонлу 19091З26 гривень m спецiмьною фонд/,
6284172 гривень ,

5. Пiдстави для виконаяня бюджетяоi проrрами

КояФитуцiя Украi]нй
БюджФuий кодскс УкраiЪи
Заkон Украiни "[ро Державrй бюджФ Украiяи яа202l PiK"
Рiш€яUя Micbkoi ради "I]ро мiсцевпй бюlrжФ ЛервомаПськоi Micbкoi терmрiшяФi громади яа 2021 PiK"
Закон УкраiЪи "tlpo ocвiтy'
Нцs Мiяiсгерсmа фiяшсiвУkрsiЪи вiд26,08,20l4 р.,Iф 8З6 "I1ро деякiпитшпя запровадження програмнпrriльовою мФдJ смахмл та виrоцання мiсцевих бюджетiв" (iз змiяшл)

бюджФiв у гмузi "ocвiтa'
tIоложояш про вi,lлiл ocвiт!
[рограма економiсвого iФцidьною розвmку tlерюмайськоi мiськоiтериторiмьвФi г!ома.ди на 202l piк
[рограма соцiаrlьвоm з иФу дireй лiльгов!х кflегорiй зашадiв осзiти Первомайськоi MicbKoi територiмьпсоi аомадина202t piK,



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

Ns

з/rr Цiль державноi полiтики

1

7, Мета бюджетноТ прOграми

Забезtlечсння надання посl) г J ttoBHo'i зага_rьноi'сере.rньоТ ocBi ги в .tснllи\ ,]ак.l]да\ загальноТ серелньоi освiти

8. Завдання бюджетноТ програми

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викоц/ються у складi бюджетноТ програми

1 1. Результативнi покiвники бюджетноi програми

Nq

зlп Завдання

l 3абезпечити наданнJI вiдповiднtтх послуг денними заг€lльноосвiтнiми нiIвчiLльними закладами

2 Виконання проектiв бюлжетiвi 1 частi

_1 3дiйснення капiтального ремонту примiщень та iншlлt об'ектiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Ns

з/п
Напрями використаню{ бюджетню< коштiв Загальний фоrц Спецiальний фонд Усього

l 2 J 1 5

1 3абезпечити наданIu вiдповiдню< посJI}т денними закJIадitI\4и загально'ii середньоi освiти |9 042 166 з |24 992 2216,7 l58
2 Виконання проектiв бюджетiвi )"racTi 49 160 49 160
_, 3дiйснення капiта_ltьного ремонту примiщень та iнших об'сктiв 3 l59 180 3 159 180

Усього 19 091 326 6 284 |72 25 375 498

лъ

зlп
Найменування мiсцевоi / регiональноi прогрzlп.rи Зага,rьний фонд Спецiальний фонд Усього

1 1 3 4 5

1

Пррограма соцiального захисту дiтей пi.,lьгових каr,сгорiй закл&цiв освi,l,и Псрвомайсько't MicbKoТ територiазlьноi
гром&ци на 202l piK nl./ z 15з 20с 2 153 20с

Програл,rа економiчного i соцiшrьного розвитку Первомайськоi MicbKoi територiа,чьноТ громади на 202l piK з28,735 3 159 18с 3 487 915
YcboI,o 2 481 935 3 159 180 5 641 115

Л9

зlл
показники Одиниrц вимiру .Щжерело

iнформацiI
Загальний фонд Стrецiаlьний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

1 3абезпечити налання рjдповiдних послуг деннttми закладами загальноi середньоi освiти
taTpaT

Усьtlго середrrьорiчнс чис,ttl ставок/uIl,агних одиttиць од. ш,l,а,l,tIии розпис 13з.00 133,0с

\JL/



кiлькiс,l,r, ,закltiUtill (lII ш ). од. мережа 5о0 5,00
кiлькiс,r,ь K,rlaciB (III ст) од. мсрсжа 127,00 l27,00
:cpc;lt tLсrрiч t tc число ставок/ш,гтгних одиIlиць робir rrикi в од. штатнии розпис 107,00 l07,00
,]cpcitIIbopiчIlc число ставок/шта],lIих о;lи}lиць спецiалiс,гiв од. штатний розпис 26,00 26,00
продукту

r^rHiB 1-1 l класiв осiб мережа з226,00 з226,0о
виrryскники I1 класiв осiб мережа l55,00 155,00
ефективностi

середнi витрати на l )п{ня грн. кошторис, мережа 5903,0( 969,00 6872,0(
якостl

вiдсоток yrHiB, якi отримlтоть вiдповiднi доку!{енти про ocBiTy вlдс. х//о l00,0c l00.0c
1 Виконання проектiв бюджетiвi участi

затрат

BapTicTb проектiв грн. кошторис 49160,0с 49160_0с
продукту
Кiлькiсть проектiв од. кошторисна документацiя 1,0с 1.0с
ефективностi

OередIilI Bapтlcтb проектlв грIL
кошторис, кошторисна

49160,00 49160,00

якостl

вiдсоток виконанIш завданю{ вiдс. о//о l00,00 l 00,00



Здiйснення капiтального мiщень та iнших об'сктiв

сть капlтаJIьного

вжина вiдремонтованих обьектiв (парапети)

BapTicTb одиницi вiдремонтованоi площi

Начальник вiддiлу освiти Алiна САflЧЕНКО
(iнiцiа]и/iяiцitr. прi]вtцс)

/ АллаКОР€НеВА
(iяiцiалriвiцiал. ryiзвице)


