
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

«Ь 2021 р № 7г"Х

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 02143614
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджеті 1 (код «СДРПОУі

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 02143614

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця і • код <а < ЯРІ К »У •

3. 0611182 1182
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4.

(код Програмної (код
класифікації (код Типової програмної Функціональної
видатків та класифікації видатків та класифікації

кредитування кредитування місцевого видатків та
місцевого бюджету) кредитування
бюджету) бюджете)

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

10100000000

(код бюджету)

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

у тому числі спеціального фонду -

4 957 400,0 гривень.
4 957 400,0 гривень

0,0 гривень *

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р №228 "Про затвердження Порядку' складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» (із змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від . 17 травня 2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році»

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання проведення експеременту по затвердженню 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-УШ "Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік"

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



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

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «І Іова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми: Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної га доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» із 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1
Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

2 Підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми 
власності 4 957 400,00 4 957 400,00

Усього 4 957 400,00 0,00 4 957 400,00

(грн)

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

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

0,00
Усього 0,00 0,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7

Підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1
видатки повїязані з підвищенням кваліфікації вчителів, 
асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної 
освіти комунальної форми власності

грн Постанова КМУ від 04.04.2018 №
237 (із змінами) 4 957 400,00 4 957 400,00

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1 підвищення кваліфікації вчителів од розрахунково 1356 1356

2 підвищення кваліфікації асистентів вчителів од розрахунково 1335 1335



ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1 середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця гри розрахунково 1842,21 1842,21

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

1
відсоток наданих послуг із підвищення кваліфікації вчителів, 
асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної 
освіти комунальної форми власності

% розрахунково 100 100

Директор департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської
адміністрації

,ь
ка

(підпис)


