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

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Департамент охорони здоров'я ОДЛ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

10.02-2022____________ № 65____________________________

ПАСПО РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

__________ 0700000____________  Департамент охорони здоров'я_ОДА_____________________________________________________________   02012875
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коигпв місцевою бюджету) (код за СДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000
(код Ироірамної класифікації видатків та 

кредіпування місцевого бюджету)

3. 0711102
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я Івано-Ф ранківської обласно? державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02012875
(код за ЄДРПО У)

1102 0941
(код Типової програмної класифікації внлзтківта 

кредіпування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищ оїосвіти за 
рахунок освітньої субвенції_________________________________

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

0910000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

6 562 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 562 100,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конститу ція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту", Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти та інші 
нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи післядипломної освіти.___________________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

Забезпечення підготовки фахівців закладами передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

Забезпечення підготовки фахівців закладами передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І Забезпечення підготовки кадрів вищими навчальними такладами 1 і II рівнів акредитації 6 562 100.00 0.00 6 562 100.00

УСЬОГО 6 562 100,00 0,00 6 562 100.00

10. Перелік місцевих / регіональних ирог рам. що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№  з/п 1 Іаймену вання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/м 1 Іоказники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
іатрат

Кількість закладів од Мережа закладів 2,00 0,00 2.00
продукту

Середньорічне чисто ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

од мережа, штати і контингенти 34.69 0.00 34,69

ефективності
Середні видатки на одного педагогічного працівника тис три Розрахункова величина 189.16 0,00 1X9 16

І А Дчйтремко
(інішалн/імішал, прізвище)

І І> Мацькснич
( і ні шали і ні шал, іірі ш ите)

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінаПсів об-ідсржалми 
(Назва місцевою фінансовою органу)'
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