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  ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації                                                   
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

14.02.2019 № Р-65/0/3-19 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

 

 

1.      0200000      Дніпропетровська обласна державна адміністрація                        
                 (код)                   (найменування головного розпорядника) 

2.      0210000      Дніпропетровська обласна державна адміністрація                        
                 (код)                     (найменування відповідального виконавця) 

3.      0211140            0950        Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти                        
                 (код)                   (КФКВК)                (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  1094500 гривень, у тому числі загального фонду   

1094500 гривень та спеціального фонду      -    гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми   
 

забезпечення реалізації Закону України “Про державну службу”, Указу Президента України  від  09 листопада  

2000 року № 1212/2000 ”Про Комплексну програму підготовки державних службовців”,  постанови Кабінету Міністрів 

України від 07 липня 2010 року № 564  “Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,  

посадових осіб місцевого самоврядування” (зі змінами); 

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  

10 вересня 2014 року  за  № 1103/25880 (зі змінами); 

наказ Міністерства освіти і науки України  від 10 липня 2017 року № 992 “Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 956/30824 (зі змінами); 

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 19 квітня 2017 року № 86 “Про затвердження 

Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 

навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 року за № 832/30700; 

рішення Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року  № 397-15/VIІ “Про обласний бюджет на 2019 рік” 

(зі змінами); 

розпорядження голови облдержадміністрації  від 26 грудня 2018 року № Р-792/0/3-18 “Про організацію роботи щодо 

підвищення кваліфікації державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування за обласною програмою в 

2019 році”; 

розпорядження голови обласної ради від  22 грудня 2018 року № 339-Р “Про організацію роботи з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад області в Дніпропетровському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 

2019 рік (обласна програма)” . 
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6. Цілі державної програми політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 
1 Забезпечення потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у працівниках з високим 

рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно та відповідально виконувати завдання та функції 

держави, впроваджувати новітні соціальні технології та сприяти інноваційним процесам 
 

 
7. Мета бюджетної програми   

 

забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти  
 
 
8. Завдання бюджетної програми 
 

№ з/п Завдання 
1 Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти  

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                 гривень 

№ 

з/п 

Напрями використання бюджетних 

коштів 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
1 Підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування 

1094500 - 1094500 

 Усього 1094500 - 1094500 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

                                                                                                                                                                                 гривень 

№ 

з/п 

Найменування місцевої/регіональної 

програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 3 4 
     

 Усього - - - 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ 

з/п 

Показник 

 

Одиниця 

виміру 

Джерело інформації Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд  

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 60,75 -  60,75 

2 продукту      

 Середньорічна кількість 

слухачів, які пройдуть 
підвищення кваліфікації  

осіб Розпорядження голови облдерж-

адміністрації від 26 грудня 2018 року  

№ Р-792/0/3-18 “Про організацію 

роботи щодо підвищення кваліфікації 

державних службовців та  посадових 

осіб місцевого самоврядування за 

обласною програмою в 2019 році”, 

розпорядження голови обласної ради 

від 22 грудня 2018 року № 339-Р “Про 

організацію роботи з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого 

 

1136 - 1136 
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1 2 3 4 5 6 7 

   самоврядування та депутатів місцевих 

рад області в Дніпропетровському 

регіональному інституті державного 

управління Національної академії 

державного управління при 

Президентові України на 2019 рік 

(обласна програма)” 

   

3 ефективності      

 Витрати на 1 фахівця, що 

підвищить кваліфікацію 

грн Розрахунок 963 - 963 

4 якості      

 Відсоток фахівців, які 
отримають відповідний 
документ про підвищення 
кваліфікації 

% Звітність 100 - 100 

 

Керівник апарату  
облдержадміністрації    

 
__________ 

(підпис) 

 
А.Л.ТИМЧУК 
(ініціали, прізвище) 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

   

Департамент фінансів  облдержадміністрації 
 

Директор департаменту фінансів  облдержадміністрації 

 

 

_________ 
(підпис) 

 

 

Т.І.ШЕБЕКО      

(ініціали, прізвище)  

____________ 

М. П. 
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