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.] зАтвЕрджЕно
Наказ ПiiHicтepcTBa фiнансiв Украiни

26 серпня 2О14 року N9 8Зб

ЗАТВЕРДЖЕНО
I Iаказ / розгrорядчий докупtенr,

В i,rдi.,r освir,и викOнавчоl,о ком iTeTy I I ер вогtайськоТ лr icbKclТ ради
XapKiBcbKoi областi

( найуенуsання головIlого розпорядника

коштiв мiсцевого бюдхеry )

1. 0600000

28.0|.202| р. Nч 44

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

Вiлцiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi 2з750063

2,

(код IlрограмноТ кпасифiкачit впttаl'кiв та

креiur]ування rriсчевого бюджеry)

06 l 0000

(найменчвання головного рOзпоряхника кош l iB мitlцевого бюджеry )

Вiддiл освi,ги виконавчого KoMiтeтy Первомайськоi п,IicbKoi рали XapKiBcbKor областi

(код за €ДПОУ)

zз,75006з

J.

(код Програмноi класllфiкtllil BltlaтxiB та

креjlптувавпя Ntiсцевоr,о бrоджсту)

06l3210 3210 1050 Органiзаrliя,га проведення r,роп,tадських робir,

(код за СДПОУ)

20547000000

( наii\lенування вiдtlовiдального вIiконавILя)

(найменyвапня бюдхФноi програмл згiдно з Тпповою програмною класrrфiкацiсlо

кредиryваff ня мiсцевого бюджету)

(Kol бrолжец,)
(кол Програмпоi K"lacrrdliKaцii вrrлаткiв та

кредиц,вання мiсчевого бюilжет})

(кол ТиIlоtsоj програмноi класифiкацii видаткiв та

креди]}вання мiсцевого бюджету)
класифiкаuii вила,ткiв lа
кредиl}вання бюджету)

4. Обсяг бюджетних Призпачень/бюджетниХ асип{увань -2!970 rрИвень , у тому числi загальноrо фовд/ - zl97lo гривень та спецiмьного фояду - Q гривень

5. Пiдстави для виконамrя бюджеrноi програми

Коястиýцiя Ущаiяи
Бюд,(Фяий кодекс УкраiЪи
Зеов Укра]Ъ, "Про Держ3яий бюджег yкpaim lla 202l piк"
Рiшяш MicbKoi ради "Про мiсцевий бюджФ Псрвомайськоi мiськоiтершрiмьяеоi громади яа 202l piK"

цаказ мiяiсгерФва фiЕмсiв Украj:ни вjд 26,08.20 l 4 р, Шs 8Зб "Про деяki питмш залроватк€явя прграмно-цi пьовоm мФду см4rан нп lа вftоншн' мiсцевих бюджФiв" (iз змiяами)

мiсцсвп бюджеriв у галузi "Соцiмьяий захrст та соцiальяе забезпочеяяя"

Лрограма ековомiчяою iсоцiФьного розвmtу ПервомайсБкоi Micbкoi терлюрiвльяео]i г!оцади яа202I Pix

6. Цiлi державноТ полiтики, на досяIвення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N,
зlл

l {i:rb лерlкавrrоТ полiтики

1 lIадаtтrrя ;lCp;KilBoIO cotlia.tыtoгo захисту насс,Iсllltя у разi настаIlliя безробiп,я,

7, Мета бюд;кетноТ програми

Забезttечення органiзацii,га проведенllя робil,



_Nc

зlп Зав.цанtlя

1 Забезttсчсt llIя оргаrliзtlttii та провеj{еtlня робi l

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

N9

зlп
[J агrряпл и виI(орt, стання бIо,,t;кетних Kot t I,1,i в Загальний фонд С)trсltiа,чы tий (lolt,,1 Усього

l 2 3 1 5

1 Jабсзпечення орl,анiзацiТ та провс;lслtttя робiт 219,/( )4 q,7г

Усього 24 9,7а 24 970

10. ПеРелiк мiсцевих / регiональних програм, що викоtIуються у скJIадi бюджетноi програми

гривень

л,
з/п

I Iайменування мiсцевоТ / регiональноi ilрограми Загальний фонд Сlrсltiа,лыrий (lоtlд Усього

l 2 3 ,l 5

1 Програl,rа екоtlомiчного i соt(iаlьного розвитк), l Iервоrлайськоi MicbKoТ ,t,сриторiа_чьноi гроi\,Iади на 2021 piK 24 97а 0 24 970
Усього 24 970 24 970

1 1. Результативнi покzlзники бюджетноТ програми

N9

з/п
показttики Одиниця вимiру !жерело

iнформацii
Загальний фонд Спецiа;Iыrий фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення органiзацii та проведеrrня робiт
затрат

обояг видаткiв на проведентrя громадських робiт грн, кошторис 249,70,0а 0.00 24970,00
продукгу
кiлькiсть працiвникiв осiб зв1,I,нlсть чстанов з 5.00 0,00 1ý ос
ефективностi

середнi витрати на одного працiвника грн. розрахчнкоtsа платlжна
вiдопtiсть

7 13,00 0,00 7l3,0c

якостl

Yo людей, якi вiдпрацюва,rи вlдс. о//о 100,0с 0.0с 1 00,00

(
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