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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розIlорялчий iloKylleIlT

Biдti.l освiти виконав,tоiо коNliте,гу I Iервомайськоi п,r iськоi ради

lкlштiв viсцевого бюджеry )

28.01.2021 р. ЛЪ 44

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0600000 ýiццiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi 2з,75006з

(най\lенчвання головного розIlорядн jtKa

(tlаймсшування головного розпорядIrика коштiв лriсцевого бюдке,rv )

2. 0610000 Вi;l.цi"л освiти викOнавчого KoMiTeT}, Первомайськоi lticbKoТ рали XapKiBcbKoT областi

(кол Програпrнсri к,lаспфiкачii вuдаткiв та

крелtt fчвання [riсцевого бюдхе1 Y)
(код за СДРПоУ)

2з750063
(kод проl,рамноi к,пасrrфiкацiТ вrrлаткiв та

крсlи l\ваl1,1я rlicucBol о бл rxe,],

з. 0611 152 l|52 0990

(найменування вiдповiдального виконавця)

Забезпечення дiяльнос,l,i iнклlозивно-ресурсlIих lleHTpiB
ocBiTtIboi субвенцiТ

(код за €ДllОУ)

за Da\\/ItoK
2054700()(JU(l

(кол бюлхеlч)

4, Обсял бюд:кетних призначень/бюджетних асигt{увань -ХЦgЦЕ гривень , у тому числi загальвого фон.цу - 1255148 гривень m спецiального фонд/ q
гривень .

5. ПИстави для викоI'ання бюджетноI пролрами
Констпryцi, Украiяи
БцджФяrй юдекс Украiви
Закоя УкраiЪи "Про Деркаяий бюде",г Украiпи па 202l PiK"
Рjшення Micbкoi радl{ "l'Ipo мiсцевий бюджст llepвoмancbKoi MicbKoi територiальнеоi аомацй яа 2021 PiK'
Закон Украi'ш "tlро ocвily"
Наказ MiEicTcPcTФ фiящсiв Украiви вiд26,08,20l4 р, Л! 8Зб "Про деrкiплтшяя запровадкеям лрот!лно_ц|льовоrc мФоду складаннrm виrонацш мiсцевих бюджсгiв" (iз змiши)

бюФ(етiв у галузi "ocвiTa"
Положеям про вiддiл освiти

6. Цлi дерхавно'i полiтики, на досягtlепня яких спрямована реалiзацiя бюджЕгвоi програми

Nъ

зlп
l{iль державlrоi по.Jlil,ики

1 Щержава сllряl,tована на забезпечення IlI]aB .,1iтей з особливими освiтнiNlи потрсбаN.Iи на з.i{об\,l-rя загальноl середньоl освiти.

(кол Програмно; кJiасифiкаrlii вrlдаткrв та (код Типовоi програмноi класифiкацii вилаткiв та 
(kО! Ф}'НКliiОНаЛЬНОl

кредипвання мiсцевого бюtжq\) крелитчвавня мiсцевого бюлжеryt :filiij,:H;'#;:;]

(наймеIlyванЕя бюджоноi проrрами згiлно з Тllповоtо програN4ною класлфiкачiею видаткiв та

KpcJll l\ s.lннч viclleBol о,jюдле,})

,.,:



JYq

з/п
Завдання

1 забезпе.iення навчанlIя дiтей з особ-,lивt tпrи tlсвi,t,нiпли ttо,l,рсбам и

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Iривевь

Л!]

зlп
Напрями використання бюджетнrж коштiв Загir,,rьний (lонд (iпсlliа.,lы rиii t|lоtt;ц Усього

1 2 3 ,l 5

1 забезпечеrtня [Iав!Iалlttя дiтей з особ.пивилtи освiтнirrи потребаrtи l 255 148 1 255 l48
Усього 1 255 148 0 1 255 148

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

гривень

л!

зlrt
Найпlенl,rзання мiсцевоi / регiональноt програN.tи Загальний фонд Сlrсцiа.lrьний tDoHJt Усього

l 2 3 1 5

Усього

1 1, Результативнi покilзники бюджетноi програми

Nl
:зlrr

показники Одиниця Br.rпripy
,Щжсрело

iнdlорлrацii
Заr,апьний фоrrл Сltецiальний dlorUt Ycbt,lt,o

l 2 J 1 5 6

1 Забезпечення навчання дiтей з особллlвими освiтнiми потребами
}атрат

кiлькiсть iнклюзивно-ресурсних центрiв од. мережа 1.00 0.00 1.0c

всього - середньорiчне число ставок /штатних одиниць од. штатний розпис 6,00 0,00 6,0с

в тому числi адмiн-персоналу, за у]\,IоваN{и оплати вiднесених до
педагогiчного персонаJlу

од. ш,гатний розпис 6,00 0,00 6,0с

продукту
кiлькiсть дiтей з особливими освiтнir,Iи потребашtи, що по,гребують

психолоl iч tto- педагоt,iчноJ допомоги
осiб эписки дiтей 2з,00 0,00 2з,Oс

ефективностi

середнi витрати на 1 дитину грн. кошторис, списки дiтей 54512,00 0.00 54572.0с

(



f OurгKOPCHCBA

Алiна СА;{ЧЕlll(О
(it lli!lиlнlцlrI. прiзвлlц.)

#:Ъ::'';:,D

(IIiiчtjлп,/iвiцiал прilвищс)


