
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiвансiв Украiни
26 серпня 2014 року Ne 8Зб
(у редахцiТ наказу MiHicтepfrBa фiнансiв У(pаiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпоря2lчий документ

Вiдli,lr освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoli ради
XapKiBcbKoT областi

(найменування головного розпорядI{ика

1.

коштiв йсцевого бюдту )

12.04.202l р. Nч 89

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0б00000 Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoT областi 2375006з
(код Програмноi класифiкацil видаr,кiв та (паirмепування головI{ого розпорядника KoulTiB мiсцевого бюджеry )

кредиryванttя мiсцевого бюдхеry)

2. 06l0000 Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy 11ервомайськоТ MicbKoi ради Xapкiвcbкoi областi

(кол за €.ЩПОУ)

2з75006з

J.

(кол Програмноi класшфiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюджеry)

06l l 14l 1l41

(найменування вiлповiдмьного виконавця)

0990 Забезгtечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти

(коr за е{РПОУ)

20547000000

(юдлфРяо'dеiф'.'!ВФfiп(мтшо!олФщtомщlф]Ецl!uлш!аGdi.фщЙбщФФtrфщз!цюзпmФ.пФфююцrcфiiцtюqФпj'п(rcдбшry)

н:н-ъ-нJ
4. Обсяг бюд.lкетних прr-rзначень/бюдr<етних асигцдмь 6260196 гривепь, у тому числi затального фовФ/ 62З0208 гривень та спецiальвого фонлу _
29988 гривень ,

5, Пiдстави для виконання бюджеп{оi програми
Кояgгrryцjя УкраiЪи
Бюдr€пшй ходскс Украiни
ЗакоЕ Укра'iни "Про Дермвяий бюджег Уkраiяп яе 202l piK"
Рiшснш MicbKoi р.ли 

tlllpo мiсцевф бюлжсг llервомайськот мiсьюi терrторiмьяеоi громади яа 2021 piK"

Н8 Мiяiсlерфва освiтп i яауrи yKPai'M вiд t0 шня 2017 року Nо 992 "IIро зmвердхсн!! Типового перелiку бюд{@qих лрогр4 та результдивяих покsяикiвiх яиконшш для мiсцевд
бtощ(Фiв у m"Iрi "ocвiтa"
tIоложфвя про вiддiл освiти

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягненюI яких слрямоваrrа ремiзацiя бюажетноi програми

N9

зlп Цiль державноi полiтики

1 Надаяня державою необхИних умов для дiяльностl iнших закладiв освiти у сфсрi освiти, визначених Законом Украiни "Про ocBiTy" та Конституцiсю УкраiЪи.



7. Мета бюджетноi програми

Забезпеченrrя дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти

8. Завдання бюджетноi програми

N9

зlп Завдання

1 Забезпеченrrя дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Л9

з/п
Напрями використанш{ бюджетнюr коштiв Загальний фонд Спецiапьний фоlr21 Ycbot,cl

l 2 3 4 5

l
3абезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти

6 230 208 29 988 6 260 |96

Усього 6230 208 29 988 б 260 196

10. ПеРелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

J\ъ

з/п
Наймен}ъання мiсцевоi / регiональноi прогр.lп.rи Загальний фонд Спечiальний фоrц Усього

l 2 J 1 5

1 ПРОГРама еКономiчного i соцiшьного розвиткry Первомайськоi MicbKoi тершорiальноi громади на 202l piK 7l6, 716[

Усього 7168 7l 68

1 1. Результативнi покzвники бюджетноi програми

Ns

з/п
показники Одиниця вимiру [жерело

iнформацii
Зага.пьний фонд Спешiальний фонл Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення дiяльностi iнших заклlдiв у сферi освiти
}атрат

Кiлькiсть закладiв од. мережа 4,00 4.0с
всього - середньорiчне число ставок/штатних одиниць од. шr,аL,ltий розпис 56,9,7 4з,91
у тому числl педагогlчного псрсонаrIу од. штатний розпис 6,4,7 6,47
у тому числi адмiн-ttерсоналу, за умовами оIlJlати вiднесеtlих до
педагогiчного персоналу од. штатний розпис 3,00 3,00

у тому числi спецiалiстiв од. штатний розпис 30,5с 30,50
у тому числi робiтникiв од. штатнии розпис 17,0с 17,00
продукгу

кiлькiсть закладiв, якi обслуговуються працiвниками од. мережа )) оо 22,0(
ефективностi
кiлькiсr,ь установ . якi обс;rуговус один праtцiвник од. розрarхунковий показник 8,00 8,0с



аачальник вiддiлу освiти
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