
(наt'iNленування головного розпоряднrlка

KolllTiB мiсцевого бюджry )

28.01.202l р. JФ 44

Паспорт

1.

бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0600000 I]iДДiЛ ОСВiТИ ВИКОнаВчого копliтс,г1, Гlсрвомlайськоi мiськоj'рlци XapKiBcbKof об,,lастi 2з75006з{ьо l II1'о, p,avrrn' l ,а. r,4лкацir ли talKiB ra

крсдltтчванпя Mict{eBor о бrодrсеry)
(найNlенування головного розпорялнtлка коштiв мiсцсвого бrодже.r j (код за С,РП()У)

2з 75006з
2. 0610000 I]iДДiЛ ОСВiТИ ВИКОrIаВчого KoMiTe,t,1, [lсрвомайськоТ rlicbKoi раци Xap1iBcbKoT областi

(Kol Ilрограмноi класифiкацii вилаткiв r а (l]аймеlIування в;дпОвiдаllьного викояавця)креllrтування мiсrlевого бюджеry)

з.

(код за С]ЛРПОУ)

061l151 0990
ЗабезпсченнЯ Jiя.tbtt,rcri iнк.tюзивно-рсс)рсних цснтрits за рах\нок
коштlв Ml 20547000000

Функцiональноi (наriмeнуваннябюлxeтttotпpoгpамизгiднo.Т'.nou@
(кол бюджеW)

кредитуваIiня мiсцевого бюджету)

4, Обсяг бюджgгних призяачень/бюджетяиХ асигнувань -]6Q92 гривень , у тому числi зага.rьного фон&ч 16О92 гривень та спецiа!ьного фонду - 8 тивень
5. Пiдстави для виконаrrrlп бюджетноТ проr.рами
Констит}цiя Укрдш
БмжФнrй кодекс Украiя!
Закон УkраiЪи "IIро Держslrrй бюджст Украi'ни на 202 l piK''
Рiшеяня MjcbKoi ради ''Про мiсцевrй бюджф Ilфвомайсько1 Micbkoi тершрiаIьяеоi громади яа 202l piK''
За(ов Украiяи "Про ocвiтy'
Наказ MiHicT,epcTвa фiнаIIсiв УкраТlrи вiд 26.08.2014 р. Лл 8Зб ''llpcl деякi
IJаказ MiHicTepcTBa освi"ги i науки Украiпи вiд 10 липня 2017 року Nl 992

ff аспфiкацi'i видагкiв та
кредиryвання бюджец,)

пи,l-аl{ня запровадження l1рограмно-цiльовоt о \{еl,оду ск,{аланtlя та виконання мiсlIевих бюджетiв'' (iз змiнами)
"про заr,вердження Тиrlового перелiку бюлжеr,llих програм та резуjlь.гативIlих показникiв ix виконаl]ня дJlя мiсrrевих

(коl Ilpol,paMloi к.rасифiкацii видаткiв ra
крелtrтчвання пriсчевого бюдхеп)

(код ТIlповоi програмноi K-lacи4)iKaltii BttлalKiB lа
кредптуваlillя мiсцсвоrл бюдяету)

бюдя<етiв у га"]),зi "OcBiTa"
Пtlrо;кення пр(J Bi,,l,qi_l ocBil и

6. Щiлi дер)tавнот полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетнот програми



]\ !]

з/п
Завдання

1 Забезпечення навчання дiтей з особливими освiтнiми потребал,rи

9. Напрями використання бюджетних коштiв

лs
зlп

Напряпlи t]икористаIiлш бюджетних KoIll,t,iB Загirlыlий (lort;1 Сrrсrliалыrий фонд Усього

l 2 J 4 5

1 3абезпечення навчанIfi дiтей з особливими освiтнiми потреба,tи lб 092 0 |6 092
Усього lб 092 0 lб 092

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

Л9

зlл
Найменуванлtя мiсцевоi / регiона",rьноТ програми Загальний (lоrlд Спсllizrльний фоlr,,1 Усього

1 1 4 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

Л9

зlл
llокtrзttикt,t ОдиrIиItя вимiру flжерело

iнформацiI
ЗаI,а"пьнtлй (lонл СrrсrtiiuIыlий (lоrlц Усього

1 2 3 4 f, 6 7

l 3абезпечення навчання дiтей з особливими ocBiTHiMи потребамлI
атрат

кiлькiсть iнклюзивttо-ресурс[lих центрiв од. N,Iережа 1.0c 0,00 1.0с
всього - середньорiчне число ставок/штатних одиниць од. ш,гагний розпис 0.5с 0.0с 0ýс
B,I]oMy числ1 рооl1,1lикlв од. штатний розпис 0.5с 0,0с 0._50

продукту
кiлькiсr:ь,tiтей з особ.п ивиtчtи сlсвiтнiми потребами, що потребують
пси\о.lоl i,ltto- пеJаl ot iчlIсlf допомоl,и осiб списки дlтеи 2з,Oс 0,00 23,00

ефективностi

середнi витрати на 1 дитину грн. кошторис, списки дlтеи 700,00 0,00 700,00

\



, litча.it ьник Bi,ll,,ti.lt\ rl<. lli t tl

IlO|'()/()Iilll l{ ):

J]iI IIIя

Дlrirla CAДLIllIIKO

б-:",?,Ij)

Irr{iцiллц/ifi iU]ill. прi jsшцс)

А.п';rа КОРС[[€'ВАбЖýф

W ( jBiцia]и/iHiljrr. пр]lвицс)


