
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови обласної державної адміністрації.

від_ 05.02. м .22р. м. Запоріжжя № 4 ?

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2022 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік», наказу Міністерства фінансів 
України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за 
№1103/25880, рішення обласної ради від 16.12.2021 № 45 «Про обласний 
бю дж етна 2022 рік»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 
рік Запорізької обласної державної адміністрації за КПКВК 0211120 
«Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 
освіти» (додається).

2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 
рік Запорізької обласної державної адміністрації за КПКВК 0213241 
«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» (додається).

3. Надати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до 
Департаменту фінансів облдержадміністрації у терміни, визначені для

КП «ЗМЯ «ДМ. Зам. №3328 - 1000



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 03* 02,2022^.^0 7̂

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

00022504 
(код за 

ЄДРПОУ)

00022504 
(код за 

ЄДРПОУ)

08100000000
(код

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  4 120 135 гривень, у тому числі загального фонду -  4 020 135 
гривень, спеціального фонду -1 0 0  иОО гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2004 № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» (зі 
змінами);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 592-р «Про перейменування центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій»;

рішення обласної ради від 16.12.2021 № 45 «Про обласний бюджет на 2022 рік»;
наказ Міністерства ̂ фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання імісцевих бюджетів» (зі змінами);
наказ Міністерства! освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 № 141 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 
10 липня 2017 року № 992».

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

0200000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 
0210000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету) 

0211120
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1120 0950
(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

Запорізька обласна державна 
адміністрація 

(найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

Запорізька обласна державна 
адміністрація

(найменування відповідального 
виконавця)

Підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів закладами 

післядипломної освіти 
(найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету )

№ з/п Ціль державної політики
1 Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і 

забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти



з

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
______ ________________________________________________________;___________________________ __________________ ________________________________________ гривень

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

У тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення діяльності Центру в галузі 

надання послуг з післядипломної освіти
4 020 135 100 000 0 4 120 135

Усього 4 020 135 100 000 0 4 120 135

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів
од.

Статут Центру, 
свідоцтво про 

державну 
реєстрацію

1 - 1

4

Продовження таблиці
1 2 . 3 4 5 6 7

усього
середньорічне
число
ставок/штатних 
одиниць, у т.ч.:

од. Штатний розпис 19 - 19

адмінперсоналу 
(за умовами оплати 
віднесених до 
педагогічного 
персоналу)

од. Штатний розпис 4 - 4

спеціалістів од. Штатний розпис 13 - 13

робітників од. Штатний розпис 2 - 2

викладачі
погодинники год.

Професійна
програма

підвищення
кваліфікації

1700 200 1900

2 продукту

середньорічна 
кількість слухачів, 
які пройдуть 
підвищення 
кваліфікації

ос. План-ірафік 
навчання Центру 2300 200 2500



5

Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7
3 ефективності

середні витрати на 
1 фахівця, що 
підвищить 
кваліфікацію

грн
Кошторис витрат, 

план-графік 
навчання Центру

1 748 500 1648

4 якості
відсоток фахівців, 
які отримують 
відповідний 
документ на освіту

% План-графік 
навчання Центру 100 100 100

Керівник апарату 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

Зіваїда БОЙКО

(ініціал/ініціали, прізвище)

Сергій МЕДВІДЬ

(ініціал//ініціали, прізвище)


