
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови   

державної адміністрації 

13.02.2019 № 79 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми на 2019 рік 
 

 

1.  ___0200000_____ 

(КТПКВК МБ) 

   __Закарпатська обласна державна адміністрація____ 

(найменування головного розпорядника) 

2.  ___0210000_____ 

(КТПКВК МБ) 

   Закарпатська обласна державна адміністрація_____ 

(найменування відповідального виконавця) 

3.  _____0211162___ 

(КТПКВК МБ) 

 ___0990___ 

(КФКВК) 

                         Інші програми та заходи у сфері освіти 
(найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 199,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 199,0 тис. гривень та 

спеціального фонду – 0,0 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні 

адміністраціїˮ, „Про місцеве самоврядуванняˮ, „Про державну службуˮ,   укази Президента України від 14 квітня 2000 року №599/2000 „Про 

стратегію реформування системи державної служби в Україніˮ, від 9 листопада 2000 року № 1212/2000 „Про комплексну програму підготовки 

державних службовцівˮ,  постанова Кабінету Міністрів України від 7 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 самоврядуванняˮ, рішення обласної ради 13.12.2018 № 1332 „Про Програму підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області  2019 – 2021 рокиˮ,   13.12.2018 № 1346 „Про 

обласний бюджет на 2019 рікˮ.  

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

№ з/п Ціль державної політики 

1.  Забезпечення потреб органів державної влади,  органів  місцевого  самоврядування,   інших   органів   та організацій,  на  які  поширюється 

чинність  Закону  України „Про державну службуˮ, у  працівниках  з  високим  рівнем  професіоналізму  та культури,  здатних компетентно і 

відповідально виконувати завдання  та  функції  держави,  впроваджувати  новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам 

 

7. Мета бюджетної програми: організація освітніх заходів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування в системі професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад 



з урахуванням кращих світових практик та вітчизняних традицій, підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, 

здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним 

процесам у державі.  

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

1. Надання освітніх послуг у підвищенні кваліфікації фахівців та управлінців органів державної влади та 

місцевого самоврядування, керівників державних установ та організацій Закарпатської області 

2. Розроблення та широке впровадження дієвого методичного забезпечення 

3. Використання інноваційних технологій, зокрема інтерактивних, у навчальному процесі підвищення кваліфікації 

державних службовців 

4. Забезпечити реалізацію єдиної державної політики у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 

5. Оптимізувати реалізацію процесу забезпечення потреб і обсягів підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування  та депутатів 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

                                                                                                                                                                                                       (тис. гривень) 

№ з/п Напрями використання  

бюджетних коштів 

Загальний  

фонд 

Спеціальний  

фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 

1. Проведення навчального процесу, підготовка робочих планів професійних 

програм, проведення виїзних семінарів, залучення до навчального процесу 

висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі 

іноземних, органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств на договірній основі 

  

199,0  199,0 

     Усього: 199,0  199,0 

 

 

 

 

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

(тис. гривень) 

Код місцевої/регіональної 

цільової програми 

Назва місцевої/регіональної цільової програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 



0211162 Програма підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування  Закарпатської області  на 2019 –  

2021 роки" 

199,0   199,0  

 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

№  

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Затрат      

 Обсяг видатків, всього тис. грн. кошторис 199,0  199,0 

2. Продукту      

 Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію од.  розрахунок 500  500 

3. Ефективності      

 Середні витрати на навчання одного слухача тис. грн. розрахунок 0,4  0,4 

4. Якості      

 Відсоток своєчасності виконання заходів відс.  100  100 
 

Керівник установи головного  

розпорядника бюджетних коштів  

 

_______________________  
(підпис) 

 

  

_______________________________________  
(ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО:  

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

 

 

  

 

Директор департаменту 

 

 

_______________________  
(підпис) 

                           П. Лазар 

_______________________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Дата погодження 
 

М. П. 

 


