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/ /  2017 року м. Чернігів № З * ?  / / т ^

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми обласного 
бюджету на 2017 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 
№ 1103/25880 (зі змінами) та розпорядження голів обласної державної 
адміністрації і обласної ради від 03.10.2017 № 74 «Про внесення змін до 
показників обласного бюджету на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації за КПКВК 1411120 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації», виклавши його в 
новій редакції, що додається.

Начальник Управління охорони В.о. директора Департаменту фінансів 
здоров’я обласної державної обласної державної адміністрації

Л.О. Жукова



ЗАТВЕРДЖЕНО :
Наказ
Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів )

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

ЗО січня 2017 року № 17 / 19
(у редакції наказу Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА  
та Департаменту фінансів Чернігівської ОДА від 

//

ПАСПОРТ 
бюджетної програми обласного бюджету 

Чернігівської області на 2017 рік

1.14 00000 Управління охорони здоров’я обласної держадміністрації
(КГЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2 . 141 0000 Управління охорони здоров’я обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 141 1120______0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 1 і II рівнів акредитації
( КПКВК МБ) (КФКВК) ( найменування бюджетної програми)

щ

4. Обсяг бюджетних призначень -  38474,10 тис. гривень,, у тому числі загального фонду -  30422,60 тис. гривень та 
спеціального фонду -  8051,50 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Закон України від 21.12.2016 № 1801- VII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- Закон України від 11.06.2008 № 1060-12 «Про освіту»;
- Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»;
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- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів »;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися навчальними закладами, і іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та 
комунальної форми власності»;
- Розпорядження голів обласної держадміністрації та обласної ради від 11.05.17 № 31, від 10.07.17 № 50, від 03.10.17 №74.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та II рівнів акредитації

7. Підпограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№
з/п

КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
%________________________________ __________ тис.грн.

№
з/п

КПКВК КФКВК1 Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

Загальни 
й фонд

Спец.
фонд

Разом

1 1411120 0941 Забезпечити підготовку для регіону фахівців 
у вищих навчальних закладах І та II рівнів 

акредитації

30422,60 8051,50 38474,10



з

І

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування регіональної 
цільової програми та 

підпрограми

кпквк Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

Регіональна цільова програма 
№  і

1120 - - -

Регіональна цільова програма 
№ 2

1120 - - -

Разом регіональні програми

----------------------------------------------- 1-ї--------------------  -......

1120 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення
показників

Загальний
фонд

Спец.
фонд

Завдання : Забезпечити підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І та II рівнів акредитації

1. Показники затрат

Кількість закладів 4 4

Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу Од. 145,0 101,0

Середньорічне число штатних одиниць адмін. персоналу, за умовами оплати праці віднесені до 
педагогічного персоналу

Од. 28,5 10,5

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Од. 74,0 15,3

Середньорічне число штатних одиниць робітників Од. 57,75 33,0

Всього -  середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. 160,25 58,75

Всього -  середньорічне число ставок Од. 305,25 156,75
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2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- І . . .

Показники продукту
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання осіб

Статистична
Звітність

1019 779

Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету осіб 730 ”

Середньорічна кількість дітей - сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні осіб 17 “

Середньорічна кількість дітей -сиріт, які знаходяться під опікою осіб 16 ”

Кількість осіб з числа дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде 
виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні

осіб 8 ”

Кількість осіб з числа дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде 
виплачуйатись щорічна допомога для придбання навчальної літератури

осі 17 “

Кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання осіб 306 289

Кількість випускників осіб 326 246
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані осіб 309 ”

3. Показники ефективності

Витрати на одного приведеного студента грн.

Розрахунок

29845,5 10085,5

4. Показники якості
Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту % 100 100

Відсоток працевлаштованих випускників ^ % 94,8
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Найменування 
джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 
реалізації проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спец.
фонд

разом загальний
фонд

спец.
фонд

разом загальний
фонд

спец.
фонд

разом

Інвестиційний проект 1
Надходження із 
загального фонду

X X X

Інші, джерела 
фінансування

X X X

Інвестиційний проект 2
Надходження із 
загального фонду

X X X

Інші джерела 
фінансування

X X X

В С Ь О Г О

Начальник Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

В.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

Л.О. Жукова
(ініціали та прізвище)


