
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03 . £ 02.2 № _____________________

і. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації______ _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

2. _____0610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

3. __________0611142________ _
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 1142______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0990___________  Інші програми та заходи у сфері освіти _____
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 949 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 849 000,00 гривень та

спеціального фонду- 100 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII, рішення обласної ради від 17.12.2021 №342-11/2021 ’’Про обласний бюджет на 2022 
рік”,рішення обласної ради від 24.12.2021 №358-11/2021, протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 08.02.2022 
№ 27, розпорядження обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації та обласної ради від 19.05.2022 №180/245-р ’’Про спрямування залишку коштів освітньої 
субвенції”, протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 04.05.2022 №30

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Формування та реалізація державної політики з метою здійснення інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми______________________________
№  з/п Завдання

1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№  з/п Н ап рям и  використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення безкоштовним навчанням у професійно-технічних, вищих навчальних закладах 149 900,00 0,00 149 900,00

2 Зміцнення матеріаль-технічної бази навчальних закладів 800 000,00 0,00 800 000,00
3 Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання 679 000,00 0,00 679 000,00
4 Проведення конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів та інших заходів 3 220 100,00 0,00 3 220 100,00

5 Капітальний ремонт приміщень закладів освіти
100 000,00 100 000,00

УСЬОГО 4 849 000,00 100 000,00 4 949 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 4 699 100,00 0,00 4 699 100,00

2

Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, 
учасників бойових дій,осіб,які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісно 149 900,00 0,00 149 900,00

3
Регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської 
області на 2022-2025 роки 100 000,00 100 000,00

Усього 4 849 000,00 100 000,00 4 949 000,00

(підпис)

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм грн. кошторис 4 849 000,00 0,00 4 849 000,00
видатки, пов'язані з реалізацією інших програм грн. кошторис 0,00 100 000,00 100 000,00

Видатки,, всого грн. кошторис 4 849 000,00 100 000,00 4 949 000,00
продукту /Р х

кількість стипендіатів і/У/л/ л .  а . осіб звітність 197 0,00 0,00
кількість осіб, що навчаються ІМ7 звітність 12 0,00 0,00

ефективності | |ц  1 # | | \т и---------------------------УІ
середня вартість навчання [ | ь | { розрахунок 12 491,67 0,00 0,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. директора департаменту

І6.05 ІСЙЗ-

^ С Н А  ^-ВікторКІМАКОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)
М.П.

У1рАЇНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


