
Мака*

Департаменту освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної_______
(найменування головного розпорядника коштів

1. 0600000________
(КПКВК MB)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департамеїп освіт и і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника)

наказ
Департаменту фінансів Дніпропетровської
об ласної державної адміністрації_____________
(найменування місцевого фінансового органу)
у у о/ ух М № уо/о/ у у у - л/ Ш  уз з  з  - / /  

/ у  /Іс£А/С<4?*~ АСіЗСру  
У  яс-їг л Шґ/с/У'2 -З/Уз/с/УУ-З /

2. 0610000________
(КПКВК MB)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адмініст рації______________________
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611140 _________0950________  Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломноїосвіти___________________________________
(КПКВК MB) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетну нризначень/бюджсі них асигнувань -62115,568 гисл ривень, у тому числі загальною фонду - 56201,317 шел ривень та спеціального фонду -5914,251 тисл ривень

5. Підстави для виконання бюджет ної ппоюами:

Закон України ”1 Іро освіту",
Закон України "1 Іро вищу освіту",
накат Мінісіерслва фінансів України від 26.08.2014 року- Д7 836 "] Іро деякі питання запровадження програмно-цільового методу- складання та виконання місцевих бюджет і в" (ті змінами), 
рішення обласної ради від 01.12.201 7 року .N7 268-1 ] VI] "І Іро обласний бюджет на 2018 рік"(ті змінами)

6. Мета бюджетної прої рами
Забезпечення підвищення кваліфікації і а перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

7. Підпрої рами, спрямовані на лося і пенни мені, ви значеної паспортом бюджет ної програми
До з/ 11 КПКВК КФКВК Назва підпрограми
_____!_____ 2 3 4
1

8. Обсяі и фінансування бюджет ної іірої рими у розрізі підпрограм іа завдань_____________________________________________ ________________________ ________________________ __________ (тисл рн)
.Vo з/п КПКВК КФКВК Підпрої рама/завдання бюджетної проірами загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
] 0611140 0950 Завдання

Забезпечити підвищення кваліфікації га перепідготовку кадрів закладами післядипломної 
осип П 56 201,317 5 914,251 62 1 15,568

Усього 56 201,317 5 914,251 62 115,568



9. 11 ере, і ік регіональних цільових прої рам, які виконуються у складі бюджетної и рої рами__________________________  ________________________ ________________________ _____________ (тис.грн)
Назва

регіони.іьної цільової програми та підпрограми КПКВк загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/н КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0611140 Завдання

Забезпечит и підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти
1 Показник затрат

кількість закладів од. Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету (зі змінами) 1

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 
персоналу од.

Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

134

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. і} нутрі ні н ьогос і юдареький обл і к 34

середньорічне число штатних одиниць робітників од. Внутрішньогосподарський облік 24

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од.
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
місцевих бюджетах

192

2 Показники продукту

середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку осіб
Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на 
м і сііев и х бюджетах

50

середньорічна кількість слухачів, які п р о й д у т ь  підвищення кваїіфікації осіб
Зведення планів по мережі, штатах і 
коптиш ентах установ, що знаходят ься на 
місцевих бюджет ах

16730

середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва осіб
Зведення планів по мережі, штатах і 
коніингентах установ, т о  знаходяться на 
м і с це в и х бюджетах

3

3 Пока опіки ефективності

середні в т  рат и на 1 фахівця, що пройде перепідготовку гри. розрахунково 194X9

середні витрати на 1 фахівця, що підвищит ь кваліфікацію гри. розрахунково 329Х

середні виграти на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва гри. розрахунково 14987

4 Показники якості

відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту ° 0
розра\\ яково 100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у ротріті підпрограм
(тис.трн)

Код Найменування джерел надходжень КІІКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітною періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту Пояснення, іцо характеризують джерела 
фінансуваннязагадьний

бонд
спеціадьн 
ий бонд Разом загальний

бонд
снеціальн 
ий бонд

Разом загальний
бонд

снеціальн 
ий бонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджеіу вказується дише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 1 Іункт 1 1 заповнюється тільки для затверджених \ місцевому бюджелі видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
1 Прої поз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаг гься з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації С

(підпис)
О.В. ІІОЛТОРАЦЬКИИ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів 
обддержадмініс грації

(ПІДПИС

Г.1. ШНБНКО____________
(ініціали та прізвище)


