
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHiФepcTBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вiдliл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoi рали
XapKiBcbKoT областi

(найлrенування головного розпорядника

KoulTiB мiсцевого бюджеry )

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого

05.03.202l р. Nч 71

бюджеry на 2021 piK

l. 0600000 Вiдцilt сlсвiти викоrIавчого KoMiтeTy llервомайськоt MicbKoT рапи XapKiBcbKor областi 2з750063
(код lIрограмноi класифiкацii видаткiв та

кредrrryвання мiсчевого бюджеry)
(нitiiмеttуваннч l оJlовного розпорс.lнrrха коштiв мiсцевого бюлхеry )

l]iддiл освi'r'и виконавrlого KoпtiTeтy I[срвомайськоi MicbKo'i ради XapKiвcbKo'i облlастi

(код за СДПОУ)

2375006з2. 0610000
(код Програмноi класифiкацir вилтlкiв та

кредиryвання мiсцевого бюджсry)

(код'l'иловоi JIрограмIlоi класllфiкаlLii вliдаткiв 1а

кредltryвання мiсцевого бкlджеr-r-)

(найлrеtrчваняя вiдловiдшьного виконавщ)

0470 Заходи з енергозбереженшI
(найlменування бюджmноi проIрамп згiдно l 1'rrrtoBolo пр(}грамною

Kpef, ll-) ваIlня vi.,UrBolo БruллеI/l
вtадаткiв та

(код за €!РПОУ)

20547000000
(кол бюлжеry)

,7640
_). 0617640

(код [lроцrамно'i класифiкацi'i видаткiв l,а

кредлrryвання мiсrlевого бюджег})

(код Ф\,нкцiоналыIоi
класифiкацil впдаl KiB та

крсдиryвання бюдхщ)

4. Обсrл бюджеrниХ призначень/бюджетнИх llсигвуванЬ -6205025 гривенЬ , у тому числi загального фондУ 47000 гривень та спецiмьного фонд, -
бl58025 гривевь .

5. Пiдстави для виконанвя бюдкетно'i проrрами
колФиryцIя украlЕи
Бюджетrrий кодскс yKpaiв!
Зiкоя УФаiЪи "Про Держrвllrй бюддФ yKpalтll{и sа 202l pix''
Рiшеяяя мiсьюiрапи "Лро мiсцсвий б!очкgг I]ервомайськоi мiсьtФl тфmрjшьяеоi громад, ва 202l piK''

бкцжФiв у.алузi "ocвiтa"
Комплексяа програмý з снергозбережеяня в Ilсрвомайськiй цjськiй територiмьнiй Фомалiна 2021-2023 piк,
ЛрогрNа екояом iчноrc i соцimьвого розвиrту ПервомаПсБкоi Micbкoi т.риторiаьвоi громади на 202 ] piK

6. Щiлi державнот полiтики, на досягненнrI яких спрямована реалiзацiя бюджетнот програми

N,l

зlп I {iль,цсржавноТ полil,ики

1 ПiДВиЩення енергоефективностi, забезпечення економного використанюI енергетичних pecypciB.



7: Мета бюджетноi програми

Заходи з енергозбереження

8. Завдання бюджетноТ програми

10, Перелiк мiсцевих / регiональних програм, Що викоц/ються у складi бюджетноi програми

1 1 . Результативнi пок:tзники бюджетнот програми

Здiйснення заходiв з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштiв

фивень

Зага"lrьний фопд Спсцizulьний (lонд Усього

3 4 5

47 00с 6 l58 025 6 205 025
47 000 б 158 025 6 205 025

},{ъ

з/л найменуваllня мiсцевоi / регiональноi програNrи

2

Комп

гривень

Загапьний фогц Спецiа_пьний фонд Усього
l

1

J 4 5
Lrvyr vJvvr,v,\wц,- D r'LI,BUrvlщUb^lи мrськrи,lериl'орrfiльнlи гроМаД1 На'2|J21-2оzз рiК.,ПРОГРШа еКОНОМiЧНОГО i СОЦiаЛЬНОГО РОзвlпкУ ПервомайськоТ MicbKoT територiапьноI грома4и на 202 l piK 47 000 4 92l 400 4 968 400

47 000 4 92l 40а 4 968 400

N9

зlп показники Одиниця випliру f]жерсло
ittформацii Зага,чьний фонд Спецiальний фонд Усього

l
J

1
4 5 6 7,4l ра l

Обсяг витрат на проведення заходiв з енергозбереження грн. кошторис 47000,00 6 l 58025,00 6205025,002 продукту
кlлькlстЬ закJIадlВ в яких плilIуються провести зalходи з
енергозбереження од. кошторисна докlментацiя 2,0с 2,0с

3 ефективностi

Середнi витрати на один заклад грн.
кошторис1 коtхторисна

цокумен,гацiя 23500,00 з0790l2,50 3 1025 12,50
4

Вiдсоток виконання зчвдання вlдс. о//о 100,0с l00,00

\

N9

зlп
l

2

якостl
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l l()I'()l]}KElJO:

fп CBiT,lIatta ГУССВА
(пiшис) (lff lцlа]ffli{lцlал. прllвлщс)

Алла КоРеНеВА

---ý q
i g;(
, а+*

(iHiuiUlliBiцia]. прi]взце)

\Ус
*'f,.9._а.взьr".,9}_Р

Зрд;йд9


