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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ПI]нiстерства фiнансiв Украiни

26 серпня 20]4 року N9 8Зб

(у редакцri на(азу MlHicтepcтBa фiнансiв УкраIни

вiд 29 lрудня 20]8 року N9 1209)

ЗАТВВРДЖЕНО
Наказ / розпоря7lчий доку]!Iеliт

Вiддi.lI освiти виItонавчого кол,ri,гету, IIервопtайськоi 1,1icbKtli рiци

( наймеI{ування головвого розпорядIlllкil

коlптiв мiсчевого i5rоджеr,у )

XapKiBcbKoi областi

28.01.2021 р. Л9 44

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

вilrлiл освiти виконавчого KovliTc,t,1, l Iсрвомrайсько[ MicbKoi ра,tи XapKiBcbKoT областi 2з75006з
0600000

(код llрограмноi видаткlв та (наймеINваняя го-Iовного розпоряднllка коштiв плiсцевого

2. 0610000 Вiддiл освiти вико|{авчого KolliTc,l,Y Гlервомайськоi пlicbKoT рали XapKiBcbKoi об"цасr,i

креjll4],ування м;сцевого бюджету)

(Kol за С!I'ПОУ)

23750063

(ьrайменуваrrпя вiдпов;да-qьного Rйконавця) (Kol за €ДРПОУ)
(код ПрограNltsоi класпфiкацi! видаткlв та

кредитування мiсцевого бюджету)

06lll20
переltiдготовка KfulpiB закладами

205470000000950J.
Пiлвиtцення квалi(liкацii,
пiс.цядипломtlоi освiти

(наirменyвання бrоджетно-r пlrогралrtл згiдно з Типовою програмною масифiкачiсю вlлдаткiв та

l ге]llNваьн, MicueBoto оюLдеп')

(код бкrrжеп,)
(кол ГIporparrlror класлфiкацi] Bll]taTKiB та

кре!ипван ня мiсчевого бкlлжеry)

(код Типовоi програмноi класифiкачii BlllaTKiB та

кредиryвання мiсцевого бюдlкетч)
класrrфiкацii видаткiв та

кредrrryвання бюдхеry)

4. Обсяг бюджетнrD( прrвпачеrп,/бюдкспD( асшЁ}ъшs -{ОOОО грr8сIъ , у mлrу шслi затального фоЕду - 50ОО8 гр{веrъ та спецiмъного фоцдr 0 грIвеls

5 , Пiдстави дл, виконанlrя бюлжсгвоi програми
коясrи1]4rш У краlни
Бюджегн й kодскс Укра'iяп

За*оя УкраТяй 'Про Дсржмний бю,щФ УкрфЪ! яа2O2t piк"

Рiшення Micbкoi ради "I]po мiсцевий бюджФ ПФвоrайсьюi Micbкoi т.рпорiмыtеоi г!омФlй на 202l piK"

Ilш мiвitrрФвао.вirя i яаукй украl!п ви tO липня20l? року м 992 "про злвердr(еяш l'иповоло перелiку бюджеJних проФам та рвультпвних поrsяикiв lЦ виконання дЛя мiсцевл

бюджетiв у mлузi "ocвiтa"
Положенвя про Bi.o.lij, освiти

6. Ifiлi державноI полiтики, на досягненFI;I яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

l li-rb дер;кавноi полiтикиN9

зlп
1 забезпечення нfu,lежного рiвня квалiфiкацii та перепiдготовки кадрlв

7. Мета бюджетноТ програми

1.

1 120



,.
l
j _..

N,
з/п

Завдання

l ]lбсзtlс,tиlи pcltлillrltiKl itltItиr зlrо.tit+ з пiсляJtttt.lо\1I|()i'освi|и

9, Напрями використання бюджетних коштiв

ла
зlп

Напряпли використанl Iя бюджетних коttll,itз Заг,альнttй r|lон,ц Сtlсцiа.,tьtlий (tонл Усього

l 2 3 ,{ 5

l ]абезпечи,I,и рсалiзацirо ittmrtx захо;lir; з Iriс"цядиплол,rrtоi освiти 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викон}rються у складi бюджетноi програми

Л9

зlл
Найменуваl rt lя мiсцевоТ / регiональноi проl,рilми Заt,альний фонд (Jпецiа"ты;ий фонд Усього

1 2 3 1 э

Ycbot-o

1 1. Результативнi покzlзники бюджетноi програми

Алiна СА[ЧЕНКОN (iпlцi]_rи/iнiцiа], прi]вящс)

Алла КОР€]НСRА

забезпечlлти iзацiю iншlrх заходiв з пiслядипломноТ освiти

чttа Ki.;rbKicTb слухачiв, якi пройлуть tli,llвиtцення

на 1 фахiвця, що пiдвищить квалiфiкацiю

Ki отримаоть вiдповiдний док},]!{ент про ocBiTy

ýtоY

(iпiцlrr!/iя!цiа], прilвltц.)


