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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcTBa фrвансiв Укt].liни
26 серпня 2014 року N9 8Зб

' , (у редакцii наказу MiH]cтepcтBa orlHaHciB Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

]АТВЕРДЖЕНО
I{аказ / розпорядчий докумс}I1,

Вiддi';I освiти викоtlавчого коп,ri,lет1, IlервомайськоТ MicbKoT рали
XapKiBcbKoi обласr,i

(наIiмеllування головвого розпорядника

KourliB пliсцевого бкlджп, )

28.01.202l р. Лл 44

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021

Вiл,{iл освiти викоItавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoT рали XapKiBcbKoi областi

piK

l, 0б00000 2з75006з
(код Програмноi класифiкацii влдаткiв 1,а

кредитувсння мiсuевого бюлжпу)
(найменrв.rння IолоRноlJ рJl,пDя tllllKi loluIln viсuсвоrо сiюз,r;ец 

,1

Вiддi"ц освiти в1.1коIlавчого KoMiTeTy ПервомайськоТ MicbKor рали XapKiBcbKoT об.пастi

(код за €ЛРПОУ)

2з75006з2. 0610000
(кол Програмllоi класифiкацii видаткIв та

крелитування мiсчевого бюд;к*у)
(найменчвання вiдrlовiдального виконавця) (код за СДПОУ)

ЗабсзпечеIttrя дiяльносr,i центрiв професiйного розвитк). гl!-даl,огiчнихJ. 0611160

(код Програмиоi Utасифiкацii видаткiв l,а

кредIlпRання мiсчевого бюлаiету)

(кол'Глповоi програмноТ класпфiкацi-r вилаткiв та

кре]]rlпваввя MicueBoro бюлхщ,)

0990 20547000000

(код
класифiкацii видаткiв l,а

хредlпування бюпжеry)

lвникlв
(наr]iмснчвання бюджетноi проrрами згiдно з Тl{повою програмною класrrфiкачiеrо вItдаткiв та

креди,rування лriсцевого бюлхеry)

4. Обсяг бюджетних призначень/6юджетних асигнувztнЬ ?QýJД! гривень , у тому числi загального фонд/ - 706188 fривень та спецiмьного фонду - q
гривень .

5. Пйстави для викояанн, бюджетноi програми
Кояститrцiя Укра]ни
БIоджетяпй кодскс Украiни
3акон УкраiЕи "Про Державяий бюдкФ УкраiЕи ва 202l piK"
Рiшешя MicbKoi радlr "Про мiсцевrй бюджет Первомайськоi MicbKoi територiа,lьttеоi громади на 202l рik''
ЗаkоIl УкраiЪи "Про ocвiry"

болжfiiв у гал}зi "ocвiтa"
rIоложеяня лро вiддiл ocвiт,

б, Цiлi державноi полiтики, на досягноrIня яких спрямована ремiзацiя бюддеrноi програми

N,
:зlп Цiль ;tсржавноi Irо,лi,l,ики

l



. 7. Мета бtо/t;лtе,гtrоi' IIрограN,Iи

8. Завдання бюдже lноi лрограvи

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

'Nl
:зlrl

Заrзлаlлня

l

9. Напрями використання бюджетних коштiв
tривень

N9

з/tl
IIапрял,Iи використанtlя бюдя<етних ttоштiв Зага-тыtий фонд Спецiалыtий tllorrj] Усього

1 2, 3 1 5

l
]абезпечення сприяння професiйrrому розвитку пе/lltt,огiчtrих llрацiвникiв закладiв дошкiльнот" позilttIкiltыrоi.
заtальltоi'ссрс.,tltьоТосвitи. iнк.lю,]ивно-рес\рсних la rli;,t<шкiльllи\ рсс\рс}lих цсtttрiв

706 188 706 l88

Ycbo1,o 706 188 706 188

I lайr,lсtlуtзittltlя MicttcBoT / регiональноТ програ]\{и

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

},lъ

зlл
показники Одиниця вимiру Щжерело

iнформаuiТ
Загальний фонд Спецiальний фоrц Усього

1 а 3 4 5 ý 7

1
Зrбезп€чеIrх, спр!яння профсifiному розвптку л€дагOгiчних прrцiввпrсrв з8IOIадЬ дошкiльноl позsшкiпьяоI, lrrsльfiоI серqляьоi ocBiтn, iнклквхвпо_
ресурсниi тд rriтшкiпьвп.х ресурсЕш UeBTpiB
JaTpaT

кiлькiсть закладiв од. мережа I.0C 0,00 1,00

всього - середньорiчне число ставок/штатЕих одиниць од. штатний розrrис ,1.0с 0,00 4.00
в TtrMy числi адмilт-персона.,tу, за умовами оплати вiднсссних до
ttедагогiчного персонацу

од. штатний розпис 4,00 0,00 4,00

продукту

кiлькiсть закладiв, якi обслуговуе центр професiйного розвитку од. Vережа 16.00 0.00 16,0с

ефективностi

кiлькiсть закладiв, якi обслуговус один працiвник од. \{ережа штатнии розпис l6"00 0.0с) 16.0с

(
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