
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МiнiФерфва фiнансjв УкраТни
26 фрпня 2014 року Ne 836
(у редакцii наказу МiнiФерФва фiнансiв УкраIни
вiд 29 Фудня 201 8 року N9 1209)

ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ / розпорядчий докумеЕт
Вiддiл освiти виконавчого KoMiTery Первомайськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi

(найменчванвя головного розпорялника

KomiB мiсцевого бюджиу )

12.04.202l р. Nч 89

Паспорт
бюджетноI програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0б00000 ВИдiл освiти виконавчого KoMiTery Первомайськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi 2з,75006з
(код ПрограNlноi масифiкацii впдаткiв та (вайменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлж*у )

tреди rування мiсuевого бюлжту)

2. 0610000 Вiддiл освiти виконавtIого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoT р.ши Xapкiвcbкoi областi

(код за СДРПОУ)

2з75006з

1
J-

(кол Протамноi кJlаспфiкацii вилаткiв та
кредиryвалпя лriсцевого бюджеry)

061l151

(найменування вiдповiдаIlьного виконавця) (код за €,ЩПОУ)

З;tбсзltс,lсtlltя tiя.lыl,rсli ittK:ttoзиBtrtl-pcc) псllи\ цeIllpiB ta Dа\\ нок0990 20547000000
Kolll1,1l] ]\{ lсIlсвого бrоджету

1 l51

.щ!щмGц.фФбшq) щry*,,","*"...м-q, :Hi:i]lj*#,J
4.Обсяrбюджетню(призяачепъ,/бюджетнихасипý/вань-l15Jl8гривень,утомучислiзалальноюфовду-ll5Зl8гривсньl,аспецiальногофояду-0
гривеиь .

5. Пiдстави дlя виконаЕня бюдlетноi програми
КояФиг}цi! Украiни
БюФкетний юдекс УкрЕiъи
ЗакоЕ Украiни 'Про Державяйй бюджФ Укрs]'яп яа 202l piK"
Рiшепвя Micbкoi радл "I]ро мiсцевий бюдлФ [lервомаПськоi MicbKoi териюрiмьнФi громадя на 2021 piK"
Змоя Украiпи "Про ocвily"

бюдi<Фiв у гмузi "ocвiтa"
Положспвя про вiддiл освiти

6. Цiлiдерхавноi полiтики, надосягнення яких спрямована ремiзацiя бюрltетноТ програми

Л9

зl11
I-1iль лержавноi полiтики

1 Щерхiава спрямована на забсзIlечення llpal] ,,ti,;,сй з особ"lивими ocвi,|,IliMи IIотребами на здобуття зiiг&lьноi середньоi освiги.

1.



7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечити фукцiонуванrrя iнклюзивно-ресурснlо( центрiв

8. Завдання бюджетноТ програми

N,
зlл

Завдання

1 ]абезпеченrrя навчанIuI дiтей з особливими освiтнiми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

Л9

зlтl
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 5

1 ]абезпечення навчання дiтей з особливими освiтнiми потреба.п,rи 115 зl l15 зl
Усього 115 31 115 31

10. Перелiк мiсцевих / регiона_пьних програм, що викоц/ються у складi бюджетноТ програми
гривень

Л,l

з/п
l lайлtсtrувirlrtlя MicrlcBo'i / peI,iorla_irbHoT програми Загальний фонд Спецiа,чьний фонд Усього

1 2 3 1

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

J\ъ

з/п
показники Одиниtця вимiру ,Щжерело

iнформацii
Загальний фонд Спецiмьний фонд Ycbo1,o

l 2 3 4 5 6 7

l 3абезпечення навчання дiтей з особливпми освiтнiми потребами
}атрат

кiлькiсть iнклюзивно-рес},рсних центрiв од. иережа 1,00 1,00

всього - середньорiчне число ставок /штатних олиниIIь од. штатний розпис 0,50 0,50

в тому числi робiтникiв од. штатний розпис 0,50 о5п

продукту
кiлькiсть дiтей з особ:lивими освiтнiми по,гребами. trцо ttо,t,рсбукlть

tсихо. ltlt i ч lto- педагогiчноТ JOпо\4()ги
осiб Jписки дlтеи 2з,00 2з,00

вфективностi

эереднi витрати на 1 дитину грн. кошторис, списки дlтеи 5014,00 50l4,00

\



Начальник вiддiлу освiти

ПОГО.Щ)IGНО:

уlrравлiнrlя

Алirrа СА!ЧI-)l{КО
( iнiцiаrл/iяiцiа-r. прпвипlс)

/' Алпu KOPCI]CBAffiffi
*\ \:w;/ ,/ t

( jяiцiа,rи/iнiцi[r. прils{це)


