
1. 2400000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 2410000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 2411091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1091 0930

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- 
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету_______________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання освітніх послуг спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських та інших підприємств та організацій усіх форм власності

5. Мета бюджетної програми
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітничих кадрів

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1
Надання освітніх послуг, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських та інших підприємств і оргазінацій усіх форм власності області у підготовці кадрів, рівень спеціальної підготовки яких 
відповідає державним стандартам.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти

1 191 700,00 0,00 1 191 700,00 1 191 700,00 0,00 1 191 700,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 1 191 700,00 0,00 1 191 700,00 1 191 700,00 0,00 1 191 700,00 0,00 0,00 0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
,ого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

Середньомісячне число 
штатних працівників 
адмінперсоналу, за 

умовамипраці віднесені 
до педагогічного 

______ персоналу______

од.

Розрахункові дані

3 0 3 3 0 3,00 0,00 0,00 0,00

Середньомісячне число 
штатних працівників 

спеціалістів
од.

Штатний розпис
3,5 0 3,5 3,5 0 3,50 0,00 0,00 0,00

Середньомісячне число 
штатних працівників 

робітників
од.

Штатний розпис
2 0 2 2 0 2,00 0,00 0,00 0,00

Всього середньорічне 
число штатних

од. Штатний розпис 8,5 0 8,5 8,5 0 8,50 0,00 0,00 0,00
продукту

Середньорічна кількість 
робітничих кадрів, які 
здійснюють підготовку 

та перепідготовку

осіб

Розрахункові дані

35 0 35 35 0 35,00 0,00 0,00 0,00

Середньорічна кількість 
робітничих кадрів, які 

здійснюють підвищення 
кваліфікації

осіб

Розрахункові дані

8 0 8 8 0 8,00 0,00 0,00 0,00

ефективності
Середні витрати на 

одного робітника, який 
здійснює підвищення 

кваліфікації

грн.

Розрахункові дані

440 0 440 440 0 440,00 0,00 0,00 0,00

Середні витрати на 
одного робітника, який 

здійснює підготовку
грн.

Розрахункові дані
1350 0 1350 1350 0 1350,00 0,00 0,00 0,00

якості
Питома вага робітників, 

які отримують 
відповідний документ 

про освіту у загальному 
випуску

відс.

Розрахункові дані

100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00 0,00



Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

зано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат створений з метою надання освітніх послуг, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських та інших підприємств організацій всіх форм власності 
підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, рі . . .  . . стандартам. Затверджено кошторисом на 2021 рік -1191700 грн. Надійшло коштів за
звітній період - 1191700 грн. Касові видатки склали - 1191700 грн. Згідно шт ктично працювало 8,5 чол.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної прог]

Директор департаменту агропромислового розвитку Івано-

Дирекгор департаменту фінансів Івано-Франківської 
облдержадміністрації

Франківської облдержадміністрації

Ірина МАЦЬКЕВИЧ

Іван АНДРІЇШИН
(ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)


