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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю джету)

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 освіт и, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації ________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611101
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1101 0941

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової персдвиїцої освіти за 
рахунок коштів місцевого бюджету_______________________

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

09100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 126 586 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 118 705 800,00 гривень та

спеціального фонду- 7 880 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституцій України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-УІІІ, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. № 463-ІХ, ЗУ "Про фахову 
передвищу освіту від 06.06.2019р. № 2745/УІІІ, рішення обласної ради від 23.12.2020р. №42-2/2020 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення обласної ради від 09.07.2021р. №179- 
7/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

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

1 Реалізація права кожного громадянина на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвишої освіти



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Підготовка кадрів у закладах фахової передвищої освіти 1 18 705 800,00 7 500 300,00 126 206 100,00
2 Проведення капітального ремонту приміщення,придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 0,00 380 000,00 380 000,00

У С Ь О Г О 118 705 800,00 7 880 300,00 126 586 100,00

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0,00
1 І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа 6 0 6
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу од. штатний розпис 175,92 29,81 205,73
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати праці віднесених до педагогічного персоналу
од штатний розпис 77,50 5,00 82,50

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 164,50 6,00 170,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 194,00 5,00 199,00

всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 611,92 45,81 657,73
продукту

середньорічна кількість студентів денної форми навчання осіб інформ.навч. закладів 2 898 222 3 120
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання осіб і нформ. навч. заклад і в 45 91 136

середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету осіб інформ.навч.закладів 1 592 0 1 592
кількість випускників осіб інформ.навч.закладів 829 75 904

кількість випускників, які будуть працевлаштовані осіб і нформ. навч.закладі в 480 44 524
кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання осіб інформ.навч.закладів 1 014 ПО 1 124
кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання осіб інформ.навч.закладів 23 64 87

середньорічна кількість пільгових категорій студентів осіб інформ.навч.закладів 289 0 289
ефективності

середні витрати на 1 приведеного студента грн. розрахунок 40 334,96 23 962,62



і (

Я К О С Т І

відсоток студентів, які отримають відповідний д<^^Єнтгфо осв і ту в,де. розрахунок 100,00 100,00 100,00
відсоток працевлаштованих працівників 8 І Д С Ї : розрахунок 58,00 58,00 58,00

Ц Щ  1

Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації і '  :■ ® \

1;;4 \ ,  щ
Віктор КІМАКОВИЧ

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації 
(Назва місцевого фінансового органу)

'1 ° «̂ісівсьіго/
Директор депатрмеиту фінансів облдержадміністрації

*/. о / ,* £ £ /
(Дата погодження)

М.П.

ІІ'К Р

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


