
ЗАТВЕРДЖЕНО
Нахаз MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

26серпня 2014 року N9 836
(у редакцii наказу MiHioтepcтBa фiнансiв Украiни

siд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
I,Iаказ / розпорялчий документ

Вiлцiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoT рали
XapKiBcbKoT областi

(найменування головного розпорядя{ка

коштiв мiсuевого бюджету )

0600000

|2.04.202| р. ЛЬ 89

Паспорт
бюджетно[ програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTery Первомайськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoT областi 2з750063

2.

(кол Програмвоi класифiкацii вшдаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюлхту)

061 0000

(найменуваrrrrя голоsного ро]поряднlrка коштiв мiсцевого бюджgу )

Вiддiл освiти виконавчого KoMiтeTy Первомайськоr MicbKoi ради XapкiBcbкoi областi

(код за еДIIОУ)

2375006з

a
J.

(код Програмноi масифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцеволо бюджеry)

61 1061 l06l

(найменувавня вiдповiдального виконавця)

Надання ]ага-|iыlоl. cepeJHboT ocвil и закла.lами загаJIьноТ серелньоТ092l ,.
освlти

(код за €РПОУ)

20547000000

(найлrепування бюlжетно'i програми згiдно з Типовою програмною шасифiкацiсю видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюлжеry)

(кол бюлжету)
(код Програмноi масифiкацii видаткiв та

кредиrавання мiсцсвого бюлжеrу)

(код Типовоi програмпоi класифiкаrtii видаткiв та

кредrryвання мiсцевого бюлжеry)
кrrасифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

4. Обсяг бюджетних призначеяь/бюдrсегнrлr асигнувztнь J99500 тривеяь , у юму числi загального фонлу 0 Iривень та спецiального фонДУ - 199500

гривень .

5 , ПИстави дл, викопаяня бюджетноi програми

Коясгm}цiя Украiви
БюджФяий кодекс Ук!аПш
Зеон Украни "ПроЛержавяий бюджФ Украiяи яа2021 piK"

Рiпенш Micbкoi радr "Про мiсцевий бюджФ tlсрвомайськоi MicbKoi терmорiшьяеоi громади !а 202l рik"
Зако! УkраiЪ! "IIро ocвiтy"
нака.] мiяiйерФва фiяшсiв украпd вiд 26.08,20]4 р, N! 8з6 "tlро деякi пйтмвя зшроваJrкеш прогршно-цlльовоm мФоду смаIrшня тi яиконшня мiсцевв бюд,@iв" (iз змiнами)

бюджgтiв у шузi "ocвiTn"
Ilоло*епня про вiддiл освjти
Лро.рша екопомiчною iсоцiшьяого розвитку Ilсрвомайськоi Micbкoi тершорiФьлеоi громади !а202] piк

проiрNа соцiUIьпого захисту дiтей пiльrcвих кmсгорiй закладiв освiти Первомайськоi Mjcbкoi тсрп opiфb(eoi громJди па 202l piк,



б. Щiлi державноТ полiтики, на досягненнrI яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

N9

зlл I Ii,iIb ;iержавноi полiтики

l
За@ьна серсJня ocвim спрqмоща на fuбе jпечсяlв кебiчною ро jвn ку особисlосli ш.lr\ом навчання, ви\лваннs la ро jвиlк), якi гPyll} bi ь.я lla rar aqьtlМъоr\ цьно.1М
пршципц, визяаченп З*ояом Укрзiltи "Про ocвiтy".

7, Мета бюджетноТ програми

забезпечення t{zu{ання посл),г ] повнот загапьнот середньоi освiти в денних зак,Jlа/tах загальнот серелньоi освiти

8. Завдання бюджетноТ програми

i0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викоц/ються у скJIадi бюджетноi програми

лъ

зlтт
Завдання

l ]абезпечити надання вйповiдних послугденними заIЕIпьноосвiтнiми нIвчttльними закладап4и

2 Виконання проектiв бюджетiвi ylacTi
J 3дiйснення капiтального ремонту примiщень та iнших об'ектiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв

N9

зlп
Напрями використанIя бюджетних коштiв Загаrrьний фонд Спецiа,чьний фонд Усього

l 2 3 4 5

l Jдiйснення капiтального ремонту примiщень та iншиrс об'екгiв 199 500 l99 500
Усього 199 500 199 500

N,)

з/тl
Найменуванrrя мiсцевоi / регiональноi прогрtl]\ли Загальний фонд Спеuiальний фоrц Усього

1 2 3 4 5

1 Програл,rа економiчного i соцiа-пьного розвитку ПервомайськоТ MicbKoi територiальноi громади на 202 l piK 199 50с 199 500

Усього 199 500 199 500

1 1. Результативнi пок,tзники бюджетноi програми

лъ

з/п
показники Одиниця вимiру .Щжерело

iнформацii
Загальний фонд Спецiальний фонл Ycboгo

1 2 3 4 5 6 7

\
\



здiйснення капiтального мiщень та iнших об'сктiв

кiлькiс,гь об'сктiв капiта-rьного ремонту

BapTicTb одиницi

ffiffi
:ул€
ffр::,r,I#

Начальник вiддiлу освiти Алiна СА!ЧЕНКО
(iHiцilrиliff iцiа]. прi Jвищс)

(iнiцif,r[/iнiцiаr. щi]вице)


