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Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого

. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ M]HrcтepcTBa фiнавсiв Укра ни

, 26 серпня 20]4 року N9 8Зб

iy реда(цii наказу MiHicтepcтBa фiнансi3 Укра]ни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

зАтвЕрд}Itвно
Наказ / розtrорядчий докуNlе}r,г

Bi,uti;r освiти викоIlавtlого KoMiTeTv ПервомайськоТ MicbKoT рiци
Харкiвськоi об"цастi

(наitмеtsчвання головного розпорялни ка

кошriв мiсцевого tiюдхеry )

28.0|.202l р. Ne 44

бюджеry на 2021 piK

0600000 Вi.rцiл освiти l]иконавчого Koir,riтcTy Первомайськоi мiськоi рали XapKiBcbKoT об.ltастi 2з750обз

2.

(коп Програмноi кJ]асиr]liкацii вIlдаткiв та

крсдлтуваяня мiсuевого бюджету)

0610000

(нхймен\ вання l о loB,lol о 1rо ,поряfнllкп Kolu"iD rriгlreBor о бю-дец )

Вiддi;r освiти виконавчого кошli,ге,гy fIервопtайськоi MicbKoT ради XapKiBcbKoT обirасr,i

(код за еДРПО9

2з15006з

).

(кlд ПрограN{ноi класифiкацii вл](аlкiв та
кредrlryваtsня мiсцевого бюджеry)

061l1,11 l14l

(найменування вiдповiдалыrого вtlкоlзавця)

0990 Забезгtечеlrttя дiя.tьtlосt,i iнttlих закладiв у сферi освiги

(кол за €!РПОУ)

20547000000
(кол бюлжеry)

4. Обсяг бюджетних призначень/6юджетних асигнувань !2ЗЗ028 гривень , у тому числi загальноло фонД/ 620З040 гривевь та спецiальпого фонд/ _ 299Е&
гривень ,

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
КояФитуцiя УкраiЪи
Бюджетвий кодекс Укрдiяи
Заkоя Украiни "Про Держав lrй бюджет УкраiЪи на202I piк"
Рiшеяня мiсьюi рад! "Про мjсцевлй бqджФ Псрвомайсько1 MicbKoi териmрiальяеоi громэдй яs 202l piк"
Нма Мiяiстерmа фiяшсiв yкPai'm вИ26,08,2014 р, N9 8Зб "Про деяki ппталяя запровзддеяЕs програмно_цiльового мФод) смаJшня та виконмямiсцеsих бюджегiв" (П змiяыи)

б,qджетiв у ъryзi "ocвiтa'
Положепня про вiцдiл ocBiт,

6. Цiлiдержавноi полiтики, на досягнення яшлх спрямована ремiзачiя бюажегноi програми

Лlr

з/п
[_|iль державноТ по,,liтt,lttи

l

(код Програмноi класrrфiкацii влдаткiв та (кол I'lllloвoi nporparrHoi класrrфiкзчir вrr.лзткiв та 
(КОД ФУНКЦiОВаЛЬНОi

кгеflll\вJнняv,(,цевоlобю.l,hеl\l rреlиruваllllя"iauaоо,о'оa*"л], мас,Iфtкаuilвtltагкiвtа
' крелитування бюджеry)

(наймеячвання бюл/rетноi програми згiдно з Типовою проIрамною класифIкацiсю вttдаткiв та

hге.1llп вхннq MtcucBoto ою:жп)
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N9

зlтl
Завлання

] Забезпе.Iенltя .цiяlrыtос,I,i irlпtих зак;tалiв у сфсрi освir,и

9. Напрями використання бюджетнIfх коштiв

лъ

зlл
Напрями використанIuI бюджетних коштiв Зага",lьний (lонд Спеrliа"lыlий t|lонд Усього

l z ,l 5

1
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти

6 20з 04с 29 988 6 2зз 028

Усього 6 203 040 29 988 6 233 028

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

лъ

зlп
Найменуваrrня мiсцевоi / регiональноТ програi\4и Зага,пьttий t}оt-tд Спецiальний фонд Усього

1
1 4 5

Усього

1 1 . Результативнi покzlзники бюджетноI lтрограми

Nc

зlп
показники Одиниця вимiру .Щжерело

iнформацii
Зага.пьний dlоtlл Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 э 6 7

1 Забезпечення дiяльностi iншlлх закладiв у сфеrri освiти
затрат

Кiлькiсть закладiв од. мережа 4,0с 0,0с 4,0с

всього - число ставок /штатних одиниць од. штатнии розпис 56,9i 0,0с 4з,91

у Tol,ty числi псдагогiчного персоналу од. штатний розпис 6,4i 0,0с 6,41

у том1, числi адмiн-персона,,tу. за умовами оплати вiдllесених,,,tо
од. штатний ро5пис 3,0с 0,0с 3.0с

у т,ому числi спецiапiстiв од. штатнии розпис 30,5с 0,0с з0,5с

у томy числi робiтникiв од. штатнии розпис 11 о( 0,0с 17,0с

продукту
кiлькiсть закладiв, якi обслуговJтоться працiвникilN.lи O:lI. мережа ,) ог 0,0с )) оо

ефективностi
Ki:lbKicTb установ , якi обслуговус один працiвник од. розрахунковий показник 8,0с 0,0с 8,00
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rlачальник вiддiлу освiти

YI lpilBJ lItlJя

1iHiuIrrilIHiIIir_r, прilsпUlс)

Алла KOl'CLlCBA
(iBiцi]rи/iHiц],r. прirв!шс)
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