
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

1000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0710000000
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

10.02.2021 18

Департамент культури облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

02227943
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

1011101 1101 0941

1010000 Департамент культури облдержадміністрації 02227943
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 №2145-VIII, закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 р. № 2745-VIIІ, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1597 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", наказ МОН №992 від 10.07.2012 "Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",рішення обласної ради від 17.12.2020 року 

№40 «Про обласний бюджет на 2021 рік»

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

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

27 641 400,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

1 забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент культури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту культури

Забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів у закладах фахової передвищої освіти

1 Сприяння доступності фахової передвищої освіти та сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентноспроможного людського капіталу

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27 609 400,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 32 000,00

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Спеціальний фонд



М.П.

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 4

0,00

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

1 32 000,00 27 641 400,00

51

№ з/п Загальний фонд

Усього 0,00

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

О.Ю Бабунич

ПОГОДЖЕНО:

0

Директор департаменту
(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 54

Загальний фонд

затрат

53 4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

27 609 400,00

Спеціальний фонд

Забезпечення доступу до освіти у фахових закладах передвищої освіти

(Дата погодження)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

10.02.2021

Заступник директора департаменту Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

2

27 641 400,00УСЬОГО 27 609 400,00 32 000,00

№ з/п

0,00 149,50

0 кількість закладів, од.: од. штатний розпис 1,00 0,00

0 педагогічного персоналу од. штатний розпис

1,00

0 Всього- середньорічне число ставок / штатних х одиниць, у т.ч. од. штатний розпис 149,50

113,00 0,00 113,00

0
адмінперсонал за умовами оплати віднесених до педагогічнихого 

персоналу
од. штатний розпис 7,00 0,00 7,00

14,00

0 робітників од. штатний розпис 15,50 0,00 15,50

0 спеціалістів

0 всього - середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків) осіб звіт з праці

14,00 0,00од. штатний розпис

130,00 0,00 130,00

0 продукту 0,00

239,00

0
середньорічна кількість стипендіатів за галуззю знань "Культура і 

мистецтво"
осіб

протокол стипендіальної комісії
106,00 0,00 106,00

0
середньорічна кількість студентів за галуззю знань "Культура і 

мистецтво"

0 середньорічна кількість пільгових категорій студентів осіб документи про опіку

239,00 0,00осіб форма 2-3нк

1,00 0,00 1,00

0
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за 

галуззю "Культура і мистецтво"
осіб

прогноз регіонального замовлення
54,00 0,00 54,00

55,00

0 ефективності 0,00

0 кількість випускників за галуззю знань "Культура і мистецтво"

0
Середні витрати на одного студента за галуззю знань "Культура і 

мистецтво"
осіб

розрахункові дані

55,00 0,00осіб форма 2-3нк

115 521,00 0,00 115 521,00

0 якості 0,00

100,00 0,00 100,000 Відсоток студентів, які отримають документ про освіту відс.


