
ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiяrстерства фiнансiв Украlни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

вiд 29 грудня 201 8 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ilаказ / розrrорядчий докумен,г

Bi;ulirr освiти вико[iавчого KoMiTeTy Первоплайськоi MicbKoT ра-ци

XapKiBcbKoT обласr,i

:

(наirменування головного розпорядяика

коштiв мiсцевого бюджеп, )

28.01 .202 l р. N9 44

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2021 piK 

'

0б00000 Вiд.цiл освiти Rиконавчого KoMiTeTy Первомайськоi мiськоi рали XapKiBcbKoT обrrас,гi 2з75006з
(код Програмноi класифiкацii впдаткiв та

кредиryваfi ня мiсцевого бюд;<mу)

(наtiменуваняя головного розпорялника KoruTiB мiсцевого бюджеry )

2, 0б10000 l Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради XapкiBcbкoi областi

(кол за С{РПОУ)

2з,75006з
(кол [IрограмноI класифiкачi'i B4laTKiB та

креJilryвання мiсцевого бюлжету)

061l t,12

(найменування вiдповiдалыtого вtrконавця)

0990 Itruli програltи та заходи у сферi освiти

(код за еДРПОУ)

20547000000J. ||42
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4, Обсяг бюдксгних призЕачень/бюджетних lюигнувань -1ýz9q гривень , у тому числi заt,ального фоIrд/ - ]ý?90 гривеrъ та спецiмьноло фонду О Фивень .

5. Пiдстави ,7ця виконання бюджетъо]i програми
КоIiФиLfцiя Украiпй
БюмФяий кодекс Украiни
Заков yKPanl! "Про Державяий бюджф Уkраiв! на 202l piк"
Рiшення Micbкoi рад, "Лро мiсllевий бюлкст Ilсрвомrйськоi Micbko'i гсрmорiаqьнеоi громад, м 202l piK"

бю/кстiв у гм}зi "ocвiтa'
Положспшя про вiддiл ocвiт

6. I{iлiдержавноi полiтики, надосягнення якrх спрямована реа,riзацiя бюджетноi програми

Nч

з/l I

l [ilrb лержавIlоi I tо,,tir,ики

l

7. Мета бюджетноТ програми

1.



ЗабезIrечення рса,,liзацiТ iншrlх tlрограrl та заходiв 1, сферi освiти

В. Завдання бюджетноТ програми

лъ

зlrl
Завданlrя

1 Забезпечення надання допо]\'rоги дiтям-сиротапt та дi,гям. позбав"ценилt батькiвського ltiклування. яl(и]\{ виповIlюсться I8 poKiB

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

N9

зlл
Напрями використання бюджетних коштiв Заt,аlьний фонr1 Спецiапьний (lонд Усього

1 1 3 ,l )

1

Виконаlttlя деряtавноi соцiальноТ по.iti,гики щодо налаl{lIя c()tlillJbll(}гo захист) дiтяпt-сиротам та Jiтяпл_
позбав.,rеним батькiвського п i клування. яки]\I виповнюсться l ll poki в

|6 290 0 16 29с

Усього lб 290 0 1б 290

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

гривень

Nc

з/п
I{aйMell1,BaI tI rя м ict tcBt,li / рсгiоналыrоТ проI,рами Зага.льний фонд Спецiальний фоrц Усього

1 2 3 "4 5

Усьсlго

1 1. Результативнi покЕвники бюджетноТ програми

л!

з/п
показники Одиниця вимiру 7Щжере;rо

illrllopMalliT
Загальний фоrи Спецiалыrий 4lонд Усього

t 2 3 1 5 6 7

1
Впконаняя дерrвввоI соцiдльноI полiтпки щодо паданяя соцiального захпсту дiтям-сиротам та дiтям, позбавлеtrим батькЬськоло пiкJrування, яким
виповню€ться 18 poкiB

продукту

осiб заяви дiтей сирiт 9,0с 0,00 9.00

7* -(

aсрслl]lи розI,Ilр допомоги грн.
ПoclltltoBa КМУ Щ82} Bi:
25Р8.2005 р. ,/ l8l0,0c 0.0с 1810,00

}Iачальник вiддiлу освiти }

Алла КоРСНСВА]ав. 4( (iHlцix]l{,1iHiцial. прilвицс)

]

-,ере:н bopi.l на кiлькiсть олержувач i в лопомоги


