
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 

05.02.2020___ № _33__

1. 0600000 39663933
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 39663933
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611140 1140 0950 07100000000
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 25 895 900 гривень, у тому числі загального фонду 23 469 800 гривень та спеціального 

фонду 2 426 100 гривень.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України „Про освіту”, Наказ МОН №538 від 17.11.2000 „Про затвердження Положення про 

республіканський (Автономної  Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти”, 

Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі  „Освіта”, рішення обласної ради від 20.12.2019  № 1629  „Про обласний бюджет на 2020 рік”

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця) 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 

закладами післядипломної освіти 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамента освіти і науки
(найменування головного розпорядника 

 облдержадміністрації
коштів обласного бюджету)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2020 рік



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

№ 

з/п

1

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ 

з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 

з/п

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього

1 3 4 5

1 23 469 800 2 426 100 25 895 900

23 469 800 2 426 100 25 895 900

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

№ 

з/п

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього

1 3 4 5

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми 

2

Усього

Завдання

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти 

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Ціль державної політики

Підвищення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного 

громадянина

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти 




