
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

державної адміністрації 

____________ № _____ 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік 

                                                      

1. 0200000  Закарпатська обласна державна адміністрація  00022496   
 (код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  (код за ЄДРПОУ)   

                                                               

2. 

0210000 

 

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, 

Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні 

адміністрації (управління, відділи) 

 

00022496 

         

 (код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету) 

 (найменування відповідального виконавця)                          (код за ЄДРПОУ)          

3. 0211142  1142  0990  Інші програми та заходи у сфері освіти  07100000000  

 

(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) 

 

                                                               

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 199 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 199 000,00 гривень та спеціального 

фонду – 0,00 гривень. 
 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, укази Президента 

України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 „Про стратегію реформування системи державної служби в Україні”, постанова Кабінету Міністрів 

України від 6 лютого 2019 року № 106 „Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”, рішення 

обласної ради від 13.12.2018 № 1332 „Програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Закарпатської області на 2019 – 2021 роки”. 

 

                                                               

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
 

 

 



№ 

з/п 
Ціль державної політики   

1. Забезпечення виконання програм та заходів у сфері освіти  

                                                               

7. Мета бюджетної програми 
 

 

Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних 

програм, затверджених відповідним рішенням обласної ради. 
 

 

8. Завдання бюджетної програми 
 

  

№ 

з/п 
Завдання  

1. Фінансова підтримка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  

                                                               

9. Напрями використання бюджетних коштів 
 

           

№ 

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 Закарпатської області 

199 000,00 0,00 
199 000,00         

   

  УСЬОГО: 199 000,00 0,00 199 000,00            

 

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

 

№ 

з/п 

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього            

           

1 2 3 4 5            

1. Програма підвищення кваліфікації 199 000,00 0,00 199 000,00            

  УСЬОГО: 199 000,00 0,00 199 000,00            
 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 
 

 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Усього 
 

1 2 3 4 5 6 7  



0 затрат            

1. Обсяг фінансової підтримки на підвищення кваліфікації грн Кошторис 199 000,00 0,00 199 000,00  

0 продукту           

2. Кількість держслужбовців, які підвищать кваліфікацію осіб Розрахунок 220,00 0,00 220,00  

0 ефективності           

3. Середні витрати на навчання одного слухача грн Розрахунок 904,00 0,00 904,00  

0 якості           

4. 
Відсоток фактичної кількості до запланованої кількості 

слухачів, що пройшли навчання відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00  

 

 

 

 

Голова облдержадміністрації    Анатолій ПОЛОСКОВ     

                      (підпис)  (ініціали/ініціал, прізвище)     

ПОГОДЖЕНО:                                                          

Департамент фінансів облдержадміністрації                    

(Назва місцевого фінансового органу)                    

                                                               

Директор департаменту    Петро ЛАЗАР     

                      (підпис)  (ініціали/ініціал, прізвище)     

                                                         

(Дата погодження)                                                        

М.П.                                                              

 

 


