
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МiнiФерФва фiнансiв УкраТни

26 Фрпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцiТ наказу MiнicтepfrBa фiнансiв УкраТни

вiд 29 rрудня 2018 року ll9 ,!209)

ЗАТВВРДЖВНО
Наказ / розпорялчий докучlент

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi

(вайменувавм головчою розпорядника

коштiв мiсцевqго бюшеry )

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого

28.01.2021 р. Nя 44

бюджеry на 2021 piK
i

0600000 вiддiл освi;ги виконавчого koMiTeTy Псрвомайськот Micbkoi рали xapkiBcbkoT областi 2з,75006з

]l

(кол ГIрограмноi шасифiкацiI видаткiв та

кредиryванш мiсцевого бюжоу)

06 l 0000

(найменуванм головного розпо!rялника коштiв мiсцевого бюлжету ) (код за СДПОD
i

23,75006з
2.

з.

{кол за еДПОУ)
(код Програмно; шасифiкацi'i видаткiв та

кредrry,вання мiсцевого бюлж*у)

(найменування вitrrовiдалыtого виконавця)

l lzцаltrtя позаtпкiльноi освiти заклада\Iи позашкiльноi оёвiти, заходи iз

питання запровадження прогрilмно-lliльовоl,о методу складання та виконанtul мiсцевих бюджетiв" (iз змiншlи)
,'про затвердження Типового перелiку бюджетних програМ та результативних покаЗниКiВ ix ВИКОНаННЯ ДЛЯ МiСЦеВИХ

(код Проц)амвоi класифiкацi] видаткiв та (код ТиповоТ програмно'i uасифiкаuil видатьiв та 
-".ubi*uui'""our*,* ,о кредrryвання мiсцевого бюркшу)

кредиryваяня мiсцевого бюджеry) кредmуваям мiсцевого бюд*шу)
кредпуванrrя бюлжеry)

4. Обiяr бюдrсещо< првяiirеrЫбrодкеппоr асофrч* зrэвzво т*ень , у mrray чиоii затаJьяого фоЕдr - Зl5gД8 _ге. rвеF;та оllе}isльliо,I,о, iфояry -,s
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми
Конституuiя УкраТни

Бюджетний кодекс Украiни
Закон Украiни "Про Щержавний бюджет Украiни на 202l piK"

Рiшення MicbKoT ради "Ilpo мiсцевий бюджет flервомайськоi MicbKoT територiальнеоI громади на 202l piK"

Закон Украiни "Про тlозашкiльну ocBiTy" ,

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.20l4 р. Nl 836 "Про леякi

Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 10 липня 20l7 року N! 992

бюджетiв у галузi "OcBiTa"
Положення про вiлцiл освiти

6. Цiлi державнот полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетнот програми

лъ
зlп

l

l,



_t

7. Мета бюджетноТ програми

ЗаДоволення потреб дiвчат i хлопцiв у сферi позашкiлылоi освiти з урахуванням ix BiKy та мiсця проживанrтя

8. Завдання бюджетноi програми

Ns

зlп Завдання

1 Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям у сферi отримання позашкiльноi освiти

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Ns

з/п
Напрями використанюI бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонл Усього

1 1 3 4 5

l Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям у сферi отримання позашкiльноI освiти 3 158 288 0 з 158 288

Усього 3 158 286 0 3 I58 288

10. ПеРелiк мiсцевих / регiональних програм, що викоц/ються у складi бюджетноi програми

хъ

з/п
IIайменування мiсцевоi / регiонzutьно'i програми Загшrьний фонд Спецiмьний фонд Усього

1 а 3 4 5

Усього

1 1. Результативнi покiвники бюджетноТ програми

Nq

з/п
показники ().l1иllиrlя вимiру .Щжерело

lнформац1l
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Надання рiвних можливостей дiвчатам та хл9ццям у сферi отримання позаш кtльцоr освlти
}атрат

Усього середньорiчне число ставок/штатнLD( одиниць од. штатнии розпис 28,50 0,0с 28.5с
кiлькiсть закладiв (за напрямами дiяльностi rypTKiB та мiсцем
розташування)

од. мережа 1,00 0,0с l,0с

эередньорiчне число ставок/штатних одиниць педагогiчного
персонfLпу од. штатний розпис 21,0с 0,0с 21,00

эередньорiчне число cTaBor</mTaTHlD( одиниць адмirшерсонашу, за
FмоваI\4и оплати вцнесеЕIл( до педагогlчного псрсонаIry од. штатний розпис 3,50 0,00 з,50

:ереаньорiчне число ставоtс/штатних одиншlь одиниць робiтникiв од. штатний розпис 3,00 0,00 3,00
середньорiчне число ставок/штатних одиниць одиниць од. штатнии розпис 1,00 0,00 1,00
спецiалiстiв

продукту
кiлькiсть гlрткiв за нагlрямаrrли дiяльностi од. мережа 66,00 0,00 66,0с

кiлькiсть дiтей (хлопцiв/дiвчат), заJý.чених у заходах осiб
додаток до рlчного плану
Бдют |241,00 0,00 |241,0с

:].
li

:



эеред}IьорitIIlil Ki]t1,1(ic,l l, lli,I,cЙ. якi отримують позашкiльну освiгу у
гому tIислi,til l IilIlpя\lil\l и . t iя,.rtl,tlrlc t i l ур l KiB осiб мережа 1241,00 0,00 l24|,00
ефективностi
ссрс,,цlli l]и,I,1lа,|,и lIa I захiд з ltозашкiлыrоТ роботи грн. кошторис, мережа 2545,ос 0,00 2545,0с
ccpc;1lli ви,|,ра,I,и tla l литину (хлопця/дiвчину) у тому числi за
IIaI Iрямilми,,Iiя.lьностi lypTKiB грн. кошторис, мережа 2545,0с 0,0с 2545,00

якостl

вiдсоток дiтей (хлопцiв/дiвчат), охопленrж позашкiльною освiтою,
за напрямzlJ\4и дiяльностi rypTKiB, BiKoM, та мiсцем проживання вlдс. %

/
38,00 0,00 38,00

Начальник вiддiлу освiти

ПОГОДЖЕНО:

а----4
{п,jлиL) l

Алiна САflЧЕНКО
(iяiцiет/ifi iцiФ. прiзвще)

Iл
6 ч,С-_q|гл

,l

управлiння

i,

l

,l


