
ЗАТВЕРДЖЕНО
Нака] MiHicтepcTBa фiнансiв Украiни

26 серлня 2014 ро(у N! 8Зб

(у редакцLi наказу MiHacтepcтBa фiнансiв У(раiни
вiд 29 грудня 201 8 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
HaKzB / розлорядчий документ

I]iддiл освiти виконавчого KoMiTeTy ПерволлайськоТ MicbKoT рми
XapKiBcbKoi областi

(найNjенчвання головного розпоряднl{ка

коulтjв мiсцевого бюдяеrа )

0б00000

28.0|.202| р. Nч 44

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

Вiддiл освiти виконztвчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi 2з,75006зl.

2.

_).

(кол Програмяо'i класпфiкацii видаткiв та

кредиг} вання vicueBol о бюлде tr\

06l0000

(найлленуваяня гоповного розпоряднrtка коштiв мiсцевого бюlт*у ) (код за СДРПОУ)

.

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy flервомайськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoT областi 2з750абз

(код Програмноj класифiкацii вилаткiв та

кредитуванtlя мiсцевого бюджеry)

0б11031

(наi{N{еIl!:вання вiJUlовiдшьного виконавця)

НаUtання

освiти

(код за

10з 1 092l
загалыlоi середньоi освir,и зак-паДа\,tи заI,ztлы]оi середньоi 

20547000000

(наilп{енYвання бюлжетtIоi проrрами згiдно з ТuловоIо програNаною

кредиryвання мiсчевого бюджеry)

(код бюлжеry)

шасифiкачii видаткiв та

кредrlryвання бюджеr1,)

4. Обся г бюджетних признаtiень/бюджетних асигнувань

гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

Консти,гуцiя Украiнлi
Бtоrtжетний колекс Укратllи

Закон Украfни "I1po 7Щеряtавний бtод;кет Украiни на 202l piK" ,

-ýо5щЕа0 гривень , у тому числi загirльного фонду * 66583800 гривень та спеiIiального фонду - О

РП!еяя, мicbкoiради "Лро iсцсвий б,ол{Ф Лервомайськоi Mjcbкoiтериторimьпеоi громади а202l piK"

Заков Украl.и "Про фвiту"

бюджФiв у ш)Bi"ocвiTa"
llоlожепdя про вi,лдiл освiти
]lрогра!а еkономiчполо i соцiаль ою розвmку t]срвоNайськоi мiсьkоl терпrорiаiьяеоi громз,ця ва 202 l рir
]]рограма соцiшьвого зАисту rlir.сй пiлыOвих tdсIюрiй заrлфlis освiти Первомайськоi Micbкoi Lериторiальпеоi громФlи на 2021 piк,

видаткlв та
(код Програмно] класифiкацiТ вilлатkiв та

крелиryваrrltя лriсtlевого бюлжеп)

(кох Тпповоr програмноi класифiкацii видаткiв та

кредlillвання мiсчевого бюлжеry)



F

|,

6, Щiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

Л!
зlп

Idi.пь ilсржirвноi llо.lli,гики

1

прш{Iцпd, визначеяйх З*ояом Украiяи "Про ocвiтy",

7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечення надання посл),г з повноТ загальноТ середньоii освiти в денних заклада\ загальноf серелньоi освiти

в. Завдання бюджетнот програми

N9

зlп
Завдання

1 3абезпечити надання вйповйних послуг денними загаJIьноосвiтнiми навчiшьними закладilN,{и

9. Напрями використання бюджетних коштiв

N,,

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загшrьний фонд Спсцiiurыrий 4lorIrl Усього

I 2 3 1 )

1 3абезпечtlти наданнrI вiдповiдних посл}.г денними закладами загальноi середньоi освiти 66 583 80с 0 66 58з 80с

Усього 66 583 800 0 бб 583 800

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, шIо викоц/ються у скJIадi бюджетноТ програми

гривень

N9

з/п
Найменування мiсчевоi / регiональноi прогр€lми Загальний фоlr21 Сгrсrtiалыtий фоrt;1 Усього

1 2 3 1 5

Усього

1 1 . Результативнi покrlзники бюджетноi програми

N,,

зltl
показники Одиниця вимiру flжерело

irrdlotlMaцii
Зага'lrыrий фопд Спсt tiаltы rий rllotl"( Усього

1 1 1 5 6 1

1 Забезпечити цадання вiдповiдних послуг денними закладами загальноТ середньоТ освiти
затрат

Ycboгo сеlэедлtьорiчне .rисло cтaBoK/llll,a,I,I lих о;lиI]иI (ь o/t. tttL,тгI t t.ti.t розl Iис з 15,96 0.0с з l5.96
Ki.tbKiclь ,lакла_liв (III сг). од ]\,1ерсжа 5.00 0.0с 5,00

кiлькiсть класiв (III ст) од. N,Iережа |27,0о 0.0с |2,7,00

середньорiчне чис.по ставок/штатн1,1х оilrниць псдагогiчгtоt о
персоIIа-цу

од. Il],гii,|,I ILlи розtIис 269.2| 0,0с 269^21

ссрс;tньорiч нс чl.tс,цо ставок/[Iта1,Ilи\ o,ilи Iiи tlb atM i l t t tcpct, l la.,t_r . за

),\,tоtзаNlи оп,,lаl,и вiдtlеселtих.цо ttс_,1аl-оtiчtlоl,(l lIL,pcoIlllJl\/-
o,1l, пl,t,a,t,l ttlir розlIис 16"75 0.0с 46.,75



,Ё

I]lJ1l]а'|'и IItl l уtlIlя

ttiB |-l l rt:lacill

l}иllчскllиl(ll l I Kllilcitr

lti It,lrtllh \,lltil,. якi tlIримуюlь t]iJповiднi .,lокуNlеIIlи про Oijgily
l llrча.llьнlrк вiддiлу освiти

ПОГОl}КЕНО:

Алiна САflЧЕНКО
(iHitlia,rл/iHiцiar. ilpilBиutc)

ж,ý

Д:gзч-1
(iHiцa]rliliHiпial, прiзвuщс)


