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. ЗАТВЕРДЖЕНО
. Наказ MiH стерства фiнансiв Украiни

6 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу М HlcтepcтBa ф]нансiз Украiни
зiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розrIорядчий докумсI11,

l]iдli,,l освiти виконавчого KoMiTeTy Первомtайськоi MicbKoT рzци
XapKiBcbKoT областi

(найменyвання головного розпорядtlика

коuгriв плiсrlевого бюдаtетy )

28.01.202 l р. N,l 44

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0б00000 Вiддiл ocBiTrr викоIlавчоI,о Ktlп,li,tc,t,y Первомайськоi llic:bKoi рааи XapKiBcbKoT обласгi 2з,75006з1.

2.

{кол ПрограNlно] класпфiкачili видаткiв та (найплепувапня головного розпоряднttка кошriв плiсuевого бюджеry )
kредIIтування мiсчсвого бюахету)

06l0000 Вiддiл освiти викоllавчого KoltiTeT1, ПервомайськоТ MicbKoi ради XapKiBcbKoT областi

(@ п!оФ!мЕоiU.qфйsd шФпь п ФliЕry ш, зiдФщшоэ вюф!щ) Gод!€Дпо9

Нддшяя ocвiT, за рахувоk субвеl]цii з держаsвого бюджgту мiсцевлм

J, 0611200 |200 0990 бюджегам на нада{ня держФноi лiдтимки особN з особливими 20547000000

-"'.
Фýдпаиш{!tц.ФФбшч) ,*;;,;;;;;;;;-;;;, ;il*iнf;н Ффпп вшшФФофбом)

4. Обсяг бюджетних лризначень/бюджетпих асигнувань !491J9 гривевь , у тому числi залалъного фовд/ - 549119 гривепь та спецiальною фонду О
гривень .

5. ПИстави д,lя викоЕаI{ня бюджепIоi програми

Констиryцi, Украiни
БюдrкФний кодекс Украiни
Заков Укрriни "Про ДержзЕrй бюдхет yKpaiнl' на 202l piк"
Рiшення MicbKoi рзди "Про мiсцсвий бюджег Перяомайсь(оi Micbкoi Tepmopiшbнeoi грмад! яа 202l PiK"
З&оs Укрriни "tIро ocвiтy"
Накs Мiяiстерстм Фiяшсiв УкраiЕй вй 26.08.2014 р. Nц 836 "tlро деякi питшяя зmровадrенЕя пргр но-цiл ьового мегод} сшаrаннл та виsонаяш мiсцевп бюдrФiв" (iз змiвшй)

бюджфiBуlшлi"Освiга"

загапыlоосвiтнiх вавчФьнв закiадd"
ЛостаноRа КМУ вiд l4 Jlотого 20l7 NrE8 "Про заtвердRеняя Порядку та умов вщdяя субвевцii з державного бюд@ту мiсцсвим бюджgгf ва нада!llя дсржаввоi лiдтрлмк' особd з

особливлми освjтвiми потребФи"
По lоженl,я про Li.цJlл осьilи

(Kol за С,Д,РПОУ)

2з750063



6. L{iлi державrtоi tttl,цil,t,,tKt,t. на ,]tlсяl,ItеI jня яки\ спряN.{овtttlil РСа.lliзаrцiя бюл;ltст,tlоl'проI ра]\,Iи

Л9

зlп I liль ;iсржавrrоТ liо-пiтtlки

1 НадаЁня державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребамИ

7. Мета бюджеr,ноi' програми
I [аданllя корекцiйrtо-розlJи l,кOt]их зit]{яl,ь- lцо вllзtlаченi
закладi в /,IошкiльноТ,t,а заt,альноТ середrtьоТ освi.r,и

8. Завдання бlодltс l Hoi' прtlграvи

ла

зlп ЗавJlаtl ltя

l Наданrrя державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштiв

1 l. Результативнi покzвники бюджетноТ програми

Nq

зlл Напрями використаншI бюджетнlж коштiв Загалыrий фонд Спецiа"пыrий (lонд Усього

t 2 3 1 5

1 надання державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами 5,19 l 19 549 1 l!
Усього 549 11 549 119

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, Що виконуються у складi бюджетноt програми

Л!

з/tt
Найлtенування плiсцевоi,/ регiонаIьl toi проI,раN,lи Загальнrrй фонд Спецizurьний (lонд Ycbot,o

l 2 4 5

Усього

Nq

зlл
показники ()диrlиця виiчriру

.Щжерело
iнформацii

Заг;r,lьний фонд Спецiальний фонд Усього

l 1
3 4 5 6 1

1 надання державнот пiдтрllмки особам з особливими ocвiTHiMlr потрgбами
затрат
витрати на IIадання:lержовноi lliлтримки особам з особливип,rи
освiтнiрIи llотребаvи грн. кошторис 5491 19,0с 0,0с 549 1 1 9,0с

продукту

Кiлькiсть дiтей з особливими освiтнiми потребами осiб эllиски дiт,ей зз,Oс 0,00 з 3.00
ефективностi

[Jар,гiс,l,r, l r,оi{иtt1.1 на IlроведсllIIя корскцiйно-розвитко]]ого заняl,гя грн.
Г]КМУ Bi;r l 4.02.201 7р.

Nл88
l08.94 0.00 I08.9,1
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Алла КоРеНСВА
(i!iцialп!Hiuia-r. прi]впlце)


