
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 11 "лютого 2021р. №16
(у редакції наказу Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації 
відй 2021 р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації вида гкін іа 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

02143614

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 02143614
(код Програмної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код мЄЛРПОУ)

3. 0611120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 10100000000

4.

(код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
у тому числі загального фонду • 

у тому числі спеціального фонду ■

28 843 300,00 гривень. V
28 051 500,00 гривень.

791 800,00 гривень, уу

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік "
Закон України "Про освіту”

Наказ МОНУ від 17.11.2000 № 538 "Про затвердження Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський 
міські інститути післядипломної педагогічної освіти "

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Наказ Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020р № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери 
інформатизації"

Рішення сесії Київської обласної ради від 24.12.2020 №050-01-УІІІ "Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік"

Рішення сесії Київської обласної ради від 10.06.2021 № 069-04-VIII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-УІІІ ""Про 
обласний бюджет Київської області на 2021 рік""

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№з/п Ціль державної політики

1 Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти



7. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти

8.

9.

Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у закладах післядипломної освіти, в тому 
числі заходи з інформатизації 28 051 500,00 771 800,00 28 823 300,00

2
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з 
інформатизації 0,0 20 000,0 20 000,0

Усього 28 051 500,00 791 800,00 28 843 300,00

(грн)
10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 0,0
Усього 0,0 0,0 0,0

Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1 кільксть закладів од. мережа розпорядників і одержувачів коштів 
місцевого бюджету (зі змінами) 1 1

2 середнє число педагогічного персоналу од. внутрішньогосподарський облік 108,35 0 108,35

3
середньорічна кількість штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

од. внутрішньогосподарський облік 5 0 5

4 середньорічна кількість штатних одиниць 
спеціалістів

од. внутрішньогосподарський облік 30,5 2 32,5

5 середньорічна кількість штатних одиниць 
робітників

од. внутрішньогосподарський облік 16 0 16

6 всього-середньорічна кількість ставок од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контенгектах установ що знаходяться на 
місцевих бюджетах

159,85 2 161,85



•7

і \

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть 

підвищення кваліфікації ос.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контенгентах установ що знаходяться на 
місцевих бюджетах

7 000 1 062 8 062

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1
середні витрати на 1 фахівця, що підвищують 

кваліфікацію грн. розрахунково 4 007,36 726,74 3 575,20

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

1
відсоток фахівців, які отримують відповідний 

документ про освіту % розрахунково 100 100 100

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1
обсяг видатків для придбання обладнання та 
предметів довгострокового користквання грн внутрішньогосподарський облік 20 000,00 20 000,00

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1
кількість установ, в яких планують придбання 
обладнання та предметів довгострокового 
користквання

од. внутрішньогосподарський облік 1 І

2
кількість придбаного обладнання і предметів 
довгострокового користування од. внутрішньогосподарський облік 1 1

3 середні витрати за одиницю грн розрахунково 20 000,00 20 000,00

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

1
відсоток виконання бюджету від затверджених 
кошторисних призначень % внутрішньогосподарський облік 100 100

Директор департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної 
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської 
обласної державної адміністрації

(дата погодження)

* А

(підпис)

Жанна ОСИПЕНКО

Олександр ДАЦЕНКО


