
'[ 
"",*l-,,

l

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ П,4iHicтepcтBa фiвансiв У(раlни
26 серпня 2014 року N9 8Зб

вiд 29 грудня 2018 року N9 120s)

зАтвЕрд)ItЕно
l IaKaз' ро rttоря,lt,tий _toк) мен l

[Ji,,1лiл освiти вик0Ill1l]чого коrчIiтетl,Псрвtlьlайськоi'пriськоТ ради
XapKiBcbKo[ облас,гi

(найменування головпого l]озпоря]lника

KoIrrriB MicrleBol о бrолlксту )

08.02.2021 р. Лл 50

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2021-

Вiддi-lr освiти викоIltlвчого комi,гету Первомайськоi мiськоi рzr._rи Харкiвськоi областi

piK

1. 0600000 2з,75006з

2.

(кол Прогllамноi к:rасифiкацir видаткiв та

кредtt гування rriсцевого бюджету)

06l 0000

(наirvенуванвя головноl,о розllорядtlttка коштiв плiсцевого бrоджеry )

I]i;!tilr ocBiTlr виконавчого Koпti,r,eT,y 11ервомайськоТ MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi

1640).

(кол Прогпамноi класифiкаl]ii вlrдаткiв та

кредItтуваIlня мiсцевого бкlд;кеry)

0617640

(I{айN{сIlчваilня вiдповiла-цьноl о в jiконавця)

0470 Заходи з енергозбереження

(код за СДРПОУ)

20547000000
(кол бюлжеry) .

4, Обсяг бюдкgгних призначень/бюджетних асигЕувань {L!:!190 гривень , у тому числi загального фонду 0 гривень та спецiального фонду 4114400

гривень ,

5- Пiдстави д'1я виконання бюд2кетноi програми

^оgстятуц,, 
,крани

Бюлжй,вrй кодекс Украiни
3акоп Украiни "Про Дсржавt lий бюдtет Украiни lIa 202 l pi{"
Pilпc] п lя м iсьюi рали "Про мiсцевий fuо,lжФ Первомайсьюi Micbкoi територiаrьяеоi громади на 202 I piк"

бкцжс.iв у гоryзi "ocвiтa"
Комппеkсна прогрNа r еяерюзбсреження в ГIсрвомайськiй мiськiй територiаlьпiй аомалilп202]-2023 piк,
Прогр {i ековомiчноrc i соl!iшьвого розвитк} IIсрпомайсько]i Micbko', територiаlьлоi громаци па 202l piк

(кодflрограrrноiкласпфiкацlrвхдтгкiвта (код ljlлo'o] llрограмиоi класrrфiкачil tsидаlhlв]а 
tlоl,Функuiональноi

кге],ll\вання rticueBoto бю lчеtr) kIJ( llll!,в.1,1ня vicueBolo ою tbclr r 
.JсифlкJцIl вllfагьlв ]а

креди ryвання rirо:жqJ

(лаtiмеttчвання бюлiкетноi програмr! згiдно з Тлповою програпrною класlIфiкаuiскl Bll]taT'KiB га

кредillування мiсцевоl,о бюltziеry)

6. tiiлi дср;liавноТ по_пi,гIiк1.1- Ila досяI,нення якtlх сгIрял"tоt]аItа реаJIiзацiя бюдNiетноi програ]\ll1

Л1]

з/п
1Ji.,rb державноi' по,qiтиltl.l

l ]Ii.tвtttl{еtttrяеItсрI,ос4)скl,}ltltttlсt,i.забсзlrсIlсllllrl сtiоlIоNlIIоl,овtlкс)l]t.Iс,ltlIIIIясllL-рl,r,|и.tltиr]lесrгсitз.



i,' ' Z. Meтa бtодл<етноТ прогрzrN,Iи

: Заходи з енергозбере;ксння

8. Завдання бюJжетltоТ програми

ня захо:liв з ене;lгозберетiення

9. Напрями використаr1ня бюджетних KoTttTiB

i

l 1 . Результативнi покtlзники бюджетноi програми

Nc

зlл
Напряlти використаlIlIя бlоilл;с,I rtих коtптiв Загалыllrй (lor1,1 С]псItiальний rllонд Усьогtl

1
2 3 ,l f,

1 ЗлiйснсrIня заходiв з енергозбереження 4 l1440c 4 11440(]

Усього 0 4 114 ,{00 4 114 400

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

л,1

з/п
IJаймеttуванtlя пtiсцевоТ / pcl,iot ta:l ьноТ програN,tи Зага",lыtий фоltд Спецiальний фонд Ycr,o1,o

1
2 3 4 5

1

iськiйтеpитopiа;rьнiйгpoмадiнa202|-2023piк',
ппл.h2пrя екпномiqного i соtliального Dозвиткч Первомайськоi мiськоiтериторiальноi громади на 2021 piK

4 114 40с 4l1440c

Усього 4 l t4 4001 4 ll4 400

Л!

з/п
показники Одиниця вимiру

Щжерело
iнформацii

Зага,чьний фонд Спецiальний фоIIд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг вrtтрlгг Ila проl]еденIlя :зiiходiв з сltергозбере;кеtrлtя грн. кошторис 0.00 4l 14400,00 41 14400,00

2 продукту
Кiлькiсть зtrк.rадitз l] яких llrlАtlylоться провести заходи з

clIepl () }берсження
од. liоUl,горисlIа док) N,tсIlтаlцtя 0.0с 2,0с 2,0с

3 ефективностi

1 2 3 4 5 6 1

Cellc,,tHi в,.t,гратll IIа одиIl зitк.lаjl I,pH
l(оIпl,орис. кошториснiI

пt,tKt Metrташiя
0.00 2057200,00 2057200,00

4 якостl

Вi.цсоr,сlк викоt Iання завдаI]I Iя вiдс. /о 0,00 100.00 l00.0t)

(

с

(



управ,lliння

длiна (',,\l{ЧЕНКО

(iюцiаlil/iнjцi]r. lцilвпцс)

Алла КоРСНеВА
lЁчý;fё

аФlw"f-
ч;'Еъ)

{iлiцiаli]]iнiцiаj прirвхще)
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