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НАКАЗ

від 'М, іХ , 2018

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2018 рік 
у новій редакції

Відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 10 грудня 
2018 року № 1270 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік” та 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 
2014 р. за № 1103/29880 (зі змінами), н а к а з у є м о :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік управлінню освіти і 
науки Тернопільської обласної державної адміністрації за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611140 у новій 
редакції, що додається.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

1.

2.

3 .

4.

5.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Наказ
Управління освіти і науки ТОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів ТОДА
(найменування місцевого фінансового органу) , _

грудня 2018р. № 32 £'/-/6  Г

0600000 Управління освіти і науки ТОДА

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Управління освіти і науки ТОДА

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17622,422 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17292,422 тис.гривень та спеціального фонду - 330,000 тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про місцеве самоврядування", рішення Тернопільської обласної ради від 22.12.2017р. №900 
"Про обласний бюджет на 2018 рік"
рішення Тернопільської обласної ради від 28.03.2018р. №967 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", 
рішення Тернопільської обласної рад« від 08.06.2018 р. №1030 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік" 
рішення Тернопільської обласної ради від 09.08. 2018 р. №1118 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік" 
рішення Тернопільської обласної ради від 06.11.2018 р. №1230 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік" 
рішення Тернопільської обласної ради від 10.12.2018 року №1270 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

|№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань______________________________________________________________________________________________________________________________ (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 є 7

1
0611140 0950

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 
освіти

17292,422 330,000 17622,422

Усього 17292,422 330,000 17622,422

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)



Назва
регіональної 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/п КПКВК Показники
Одниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації

1. Показники затрат

1 0611140 кількість закладів ОД. звітність установ 2,000

2 0611140 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. ОД. Штатний розпис 107,3

3 0611140 педагогічного персоналу ОД. Штатний розпис 57,3

4 0611140 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу ОД. Штатний розпис 5,0

5 0611140 спеціалістів ОД. Штатний розпис 27,5

6 0611140 робітників ОД. Штатний розпис 17,5

2. Показники продукту

1 0611140 середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку осіб звітність установ 0

2 0611140 середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації осіб звітність установ 6200,000

3. Показники ефективності

1 0611140 середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку грн. звітність установ

2 0611140 середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію грн. звітність установ 1247,000

4. Показники якості

1 0611140 відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту грн. звітність установ 100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту (3) Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7  7 8 9 10 ї ї 12 13

УСЬОГО:

Начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації

ПО ГО ДЖ ЕНО :

Ольга ХОМА
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації Степан СКИБИЛЯК

(ініціали та прізвище)


