
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiа Украlни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцil нахазу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраIни
зiд 29 грудня 20,18 року Ns 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy ПервомайськоТ MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi

(наймепуваЕяя головного розлорядника

кошiв мiсцевоrc бюджеry )

12.04.2021p. Nч 89

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

0б00000 Вi,тцiл освiти викоIIавчого KoMiTeTy ПервомайськоТ MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi 2з750063
(кол IIрограмноi класифiкачii вилатtiв,га (найменуваняя го-lовного розпорядпrrка коштiв мiсцевого бюдхеry )

кредиrування мiсчевого бюлжеry)

2. 0610000 I]iдliл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi рали XapKiBcbкoi областi

(код за €ДРПОУ)

23,75006з
(кол Програмноi класифiкацii видаткiв та

кредtrпвання мiсцевого бюлжлу)

бl 1210

(наriменування вiдповiдмьного виконавщ) (код за СДПОD

з.
Надання освiти за рахунок зirлишку коштiв за субвенцiсю з

0990 державного бюджеry мiсцевим бюджетам на ЕаданшI державноi 20547000000
пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами

(шлpoФмdФцeФ{Цisшпвп(@тtrлo!oпpoФr!soiщ!фЩiшш!rD
@щшiflйс"*rcбЕщ) @;;,,*--Ъ";Ф, ;ýH*l;жHj 

м*Ёйj,Ффф6.!Ф)

4. Обсяг бюджетних призlrачень/бюдкgгrrих асигt{уваrть -l l07J гривень , у тому .rиоri загального фондr - l 107З гривень та спецiальвого фонлу - 0 rривень

5 . Пйстави дш виконання бюджетноi програми

КонФитуцй yKPaiB,
Бюддпий кодекс Украiни
Закон Укрэjяи "Про Дерюяrй бюдкФ Украiяи яа 202l piк"
Рiшеяя, MicbKoi ралr] "Про мiсцевий бюд*Ф IIеp3омйськоi Micbкoi Tep}rmpiajlbнeoт rромад, на 202l piк"
Закоп Укрэi'ю "IIро ocBily"

бюджетiв у га"ýýi "ocвim"
Цмаз МiяiстерФм ocвiт! i яаукя Украjнй вИ 12 грудн, 2010 роkу Nq l 224 "Про затверджеяш Поло*еяня лро cl lсцiапьвi шrся для навчаяш дiтей з оФбливими ocBiTHiM! лотребыи у
зФff бноосвiтяiх ядвчшьяп змd"
Постаяова КМУ вiд 14 лютого 20l7,ф88 "Про затверлже!й, Лорrдrу та умов яздмш субвенцii з дерюхоф бюджФу мiсцевш бюджФш па яадмя державноi лiдтимk, особN з

особливимй освiтяiмл потребеи"
Положенн, про вirцiл освiти

12 10

1.



6. IJiлi державноi полiтики, на досягнен}u{ яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

Na

зlп Цiль державноi полiтики

1 Надання держазноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потреба.п.tи

7. Mgm бюджстноi програми

здладiв дошкiльвоi та заrfiьяоi фрсдЕьоi Фвiт!

8. Завдапня бюджетноi програми

Nq

зlп Завданrrя

1 Надшrня державноТ пiдтримки особаrr.r з особливими освiтнiми потребшrи

9. Напрями використання бюджетних коштiв

лъ

зlл
Напрями використання бюджетнlлс коштiв Загальний фонд Спецiальний фонл Усього

1 1 J 4 5

1 Надання державноi пiдтримки особшr з особливими освiтнiми потребаr.rи ll 073 0 11 07з
Усього 11 07з 0 lt 07з

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

Найменуванrrя мiсцевоi / регiонмьноi програп{и

Усього

1 1 . Результативнi покrlзники бюджетноi програми

Ns

з/п
показники Одиниця вимiру Щжерело

iнформацii
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 1 3 4 5 6 7

l Надання державно[ пйтримки особам з особливими освiтнiми потребами
затрат
Витрати на надання державноi пiдтримки особам з особливими
освiтнiми потребами грн. кошторис 1 l07з,00 0,0с 1 l07з,Oс

продукту
Кiлькiсть дiтей з особливими освiтнiми потреба-тvrи осiб списки дlтеи 1,0с 0,0с l,00
ефективностi

BapTicTb 1 години на проведення корекцiйно-розвиткового зrlнllття грн.
I]KMY вiл 14.02.2017р.
Nъ88

108,94 0,00 108,94

\х\



Начальник вiддiлу освiти

ПОГО,ЩЖЕНО:

A,;IiHa САДЧЕНКО
(iнlцtilи/iнiцiал, ryilвяпlс)

f HutгKOPCHCBA
(iвiцiшк/iнiцiал. прiзв,{це)

Kpr,riHд


