
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

НА К А З

від м.! вано-Франківськ № З О

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми 
по КПКВКМБ 2411091 
на 2021 рік

Відповідно до рішення обласної ради від 10.09.2021 № 223-9/202, 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
26.08.2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10.09.2014 року за №1 104/25881 (зі змінами) та враховуючи погодження 
департамету фінансів облдержадміністрації від 22.09.2021 року

1. Внести зміни до паспорту бюджетних програм на 2021 рік 
по департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
по КПКВКМБ 2411091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- 
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету", затвердженого наказом департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації від 29.01.2021 № 4, виклавши його в новій редакції, 
що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник директора

НАКАЗУЮ:

департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації Степан ВІНТОНОВИЧ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент агропромислового розвитку ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

22,09.2021_______  № 30

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 .____________ 2400000____________  Департамент агропромислового розвитку ОДА ____________________________________________  33645091
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2411091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1091 0930

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет)')

(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 зпдно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 191700,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 191700,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 23.052.3991р. №1060 "Про освіту” (зі змінами та доповненнями). Закон України від 10.02.1998р. №103 "Про професійно-технічну освіту” (зїзмінами та 
доповненнями). Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2002р. №1298 "Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, 
закладів та організацій галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
Закон України від 23.05.1991 № 1060 «Про освіту» (з і  змінами і доповненнями).

6. 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№  ч/п Завдання



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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний  ф онд У сього

1 2 3 4 5
і Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти 1 191 700,00 0,00 1 191 700,00

УСЬОГО І 191 700,00 0,00 І 191 700,00

10. Перелік місцевих і  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
У сь о го 0 ,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т

Середньомісячне число штатних працівників адмінперсоналу, за 
умовами праці віднесені до педагогічного персоналу

од. Розрахункові дані 3,00 0,00 3,00

Середньомісячне число штатних працівників спеціалістів од. Штатний розпис 3,50 0,00 3,50
Середньомісячне число штатних працівників робітників од. Штатний розпис 2,00 0,00 2,00

Всього середньорічне число штатних од. Штатний розпис 8,50 0,00 8,50
продукту

Середньорічна кількість робітничих кадрів, які здійснюють 
п ід г о т о в к у  та перепідготовку

осіб Розрахункові дані 35,00 0,00 35,00

Середньорічна кількість робітничих кадрів, які здійснюють 
п і д в іішеїШя^йаїцф і-ка ц і ї

осіб Розрахункові дані 8,00 0,00 8,00

S s l ефеі^гивно^т-і?^х * -
Середні витрати н ^^о г© )р о ^щ і^^^ іо і^& у сн ю є підвищення 

/А Г  ф'^ойалТфгка'ілС^ °С 4-і
грн. Розрахункові дані 440,00 0,00 440,00 -

Середні китра'р/на.бдйго робіїнике, я>4&йі&нює п ід г о т о в к у грн. Розрахункові дані І 350.00 0,00 І 350,00
І1 'г *>■§( \ ЯіК ^ стзіі \ V i 1?,

Питома вага робіІн^іф| які відг|є§і^ний документ про 
11 о  $с1п\у у заг^ЙЖ т4 в и п усКу-£ £ 1.

В1ДС.
Розрахункові дані

---------- ________________
100.00 0,00 100,00

ЗаступникОштектора департамент-
. у  У'- V

ПОІ О ДЖ КІІО : ' І  \ % * ,  ...
Д е п а рз^зз ед т / ф ін а  не і,в;а.с)§іі дон о ї де рж а в)ло'Г- а.

(Назва І місцево го фї н a jb^^ifp |  р га нуІ §  ;
■Д ;Х Т. \ >" & / —1 О ?\\ ^  s 'Щ&у

Диреі^ор^партамАМ^ 

п~-і а Ф

Степан ВІНТОНОВИЧ
(ініціали/жіціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКВВИЧ

____
(Дата rTQf%s»K;eVi"й"я;) g g  * v 9

(ініціали/ж іціал, прізвише)


