
1І ( ЗАТВЕВГ "НО
Наказ ерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2016 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації___________________________________________________________________________

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіт и, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації_________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами професійної(професійно-
3. 0611091 1091 0930 технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 09100000000

____________________________________  ___________________________  копігін місцевого бюджету________________________________  _______________________
(код Програмно) класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 223 386 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 212 944 400,00 гривень та

спеціального фонду- 10 442 100,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ " Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-УІІІ.,ЗУ " Про професійну (професійно-технічну) освіту" від І0.02.1993р.№ І03/98-ВР, ЗУ 
"Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-ІХ, рішення обласної ради від 23.12.2020р.№ 42-2/2020 р. "Про обласний бюджет на 2021 рік”, рішення обласної ради від 
23.04.2021 № 141-6/2021 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення обласної ради від 09.07.2021 р.№179-7/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021
рік"

6. І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

і Реалізація права кожного громадянина на отримання професійно-технічної освіти

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійної (проф есійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно 
до потреб ринку праці_______________________
8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

! Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів
І ї

І



До і/п 1 Іапрями використання бюджетних коштів ^ Загальний фонд Спеціальний с| ^ Усього

1 2 3 4 5

1 Оплата праці з нарахуваннями 144 829 400.00 3 835 100,00 148 664 500,00
2 Забезпечення медикаментами відповідно до ви мої законодавства 72 500,00 29 500,00 102 000,00

3 Організація харчування 1 872 500,00 1 571 100,00 3 443 600,00

4 Виплата стипендій та надання соціальної допомоги 37 345 400,00 317 700,00 37 663 100,00

5 Створення належних умов для функціонування закладів 28 824 600,00 4 175 300,00 32 999 900,00

6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0.00 513 400,00 5 13 400,00

У С Ь О Г О 212 944 400,00 10 442 100,00 223 386 500,00

10. 1 іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної прог рами

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

1 2 3 4 5

Усього 0,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/гі Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

затрат
кількість закладів од мережа 14 0 14

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу
од. штатний розпис 107,35 5,50 112,85

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу
од. штатний розпис 131,55 10,45 142,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 197.75 6,25 204,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од штатний розпис 335,50 1,50 337,00

середньорічне число майстрів виробничого качання од. штатний розпис 330.75 0,00 330,75
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од штатний розпис 1 102,90 23,70 1 126,60

продукту
середньорічна кількість учнів,осіб осіб інформ.навч .закладі в 4 824 66 4 890

кількість випускників осіб інформ.навч, закладів 2 048 0 2 048 '

кількість в и п у с к н и к і в ,які будуть працевлаштовані осіб інформ.навч закладів 1 809 0 1 809
середньорічна кількість пільгових категорій учнів,осіб осіб і нформ. навч. заклад і в 386 0 386

ефективності
середні витрати на 1 у ч н я гри розрахунок 44 142,70 2 030,41 46 173,11

я кості
ВІДСОТОК У Ч Н І В . які отримають відповідний документ про ОСВІТУ н іде розрахунок 100 0 100

відсоток працевлаштованих в и п у с к н и к і в шле , розрахунок 88 0 88

//о&
Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації

\\ %
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Наша місцевого фінансового органу)

Дирек тор депар таменту фінансів облдержадміністрації

Віктор Ю М А К О В И Ч

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина М А Ц Ы Ш З И Ч

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)


