
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України з питань державної

(найменування головного розпорядника

служби
коштів державного бюджету)

від 13.02.2019______________________________ №  21-19

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік

1. 612 Національне агентство України з питань державної служби
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6121000 Апарат Національного агентства України з питань державної служби
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6121010 0131 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 407,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 90 020,4 ТИс. гривень.

та із спеціального фонду - 386,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 " 889-УІІІ;
Закон України "Про Державний бюджет України на2019рік" від 23.11.2018 № 2629-УІ1І;
Закон України "Про центральні органі виконавчої влади" від 17.03.2011 № 3166-У1;
Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-У1;
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ;
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 № 
539/97-ВР;
Закон України "Про звернення громадян" від 01.10.1996 № 393/96-Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-Х11;
Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" від 12.01.2015 № 5/2015;



Указ Президента України "Про Стратегію державної кадрової політати на 2012-2020 роки" від 01.02.2012 № 45/2012;
Указ Президента України "Питання управління державною службою в Україні" від 18.07.2011 № 769;
Постанова Кабінету Міністрів України Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп"ютерів 
державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" від 04.04.200 і № 332;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби" від 01.10.2014 № 500;
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання оплати праці працівників державних органів" від 18.01.2017 № 15;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 02.02.2011 № 98;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про ефективне використання державних коштів" від 11.10.2016 № 710;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його 
територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу" від 24 червня 2016 № 393;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби" від 25.03.2016 № 243;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" від 25.03.2016 № 246;
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання оптимізації діяльності територіальних органів Національного агентства з питань державної служби та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 28.01.2015 № 30;
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої 
влади, інших державних органів" від 05.04.2014 №  85;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" від 26.12.2011 № 1399;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" від 11.12.2014 № 26-VIII;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення участі громадскості у формуванні та реалізації державної політики" від 03.11.2010 № 996;
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету 
Міністрів України у 2019 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" від 18.12.2018 № 1007-р;
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" від 10.05.2018 №
З Л О .г ч -

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Національного агентства України з питань державної служби" від 25.04.2012 № 230-р;
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання реформування державного управління України" від 24.06.2016 № 474-р;
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ" від 11.11.2016 № 905-р.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Посилення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів

2 Підвищення рівня захищеності прав громадян на доступ до державної служби, законних прав та інтересів державних службовців

7. Мета бюджетної програми:

Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1

2

Методична підтримка служб управління персоналом державних органів.

Методична підтримка державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих 
держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.



з
3 Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

4 Забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства про державну службу.

5 Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

6 Інформування громадськості та проведення комуникативних заходів.
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби апаратом НАДС 63 379,2 386,8 63 766,0
2 Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби територіальними органами НАДС 20 040,2 20 040,2
3 Заходи з інформатизації апарату НАДС (в т.ч. заходи з побудови комплексної системи захисту інформації - 4800,0 тис.грн.) 6 473,0 6 473,0

4 Підвищення кваліфікації працівників апарату' НАДС 128,0 128,0
Всього

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
90 020,40 386,80 90 407,20

тис. гривень
Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Ц І Л Ь О В О Ї

програми

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ Показники Одиниця Джерело Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п. виміру інформації фонд

1 затрат
1 Гранична чисельність працівників апарату НАДС осіб Постанова Кабінету 144,0 144,0

Міністрів України від 
05.04.2014 №85, 

внутрішньогосподарс 
ькій облік

2 Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС кв. м. 1 І А Л П Ч М І Л П П  ТУ" *-» СС. Т Т 1і  і и Ь ' і а п и о а  ї х а и і п и і } '

Міністрів України від 
05.04.2014 №85,

ПП ҐЛ 
УУ,\У 99,0

внутрішньогосподарс 
ькій облік

3 Загальна площа адмінбудівлі НАДС од. Технічний паспорт 5 291,5 5 291,5
Ь  і !  ВІД I J . I Z . Z U 1  и

4 Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

3,0 3,0



5 Кількість легкових автомобілів, що обслуговують апарат НАДС
4

од. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

01.03.2014 № 79

1,0 1,0

6 Придбання програмних продуктів тис.грн. Внутрішньогосподарс 
ькій облік, договір, 

акт

1 673,0 1 673,0

2 продукту
1 Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС од. Внутрішньогосподарс 

ькій облік
4,0 4,0

2 Кількість проведених засідань колегії НАДС од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

2,0 2,0

3 Кількість проведених публічних громадських обговорень од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

2,0 2,0

4 Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

2,0 2,0

5 Кількість підготовлених прес-релізів од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

25,0 25,0

6 Кількість виконаних доручень в апараті НАДС од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

9 000,0 9 000,0

7 Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС од. В нутрі ш ньогосподарс 
ькій облік

2 000,0 2 000,0

8 Кількість проведених апаратом НАДС перевірок органів державної влади щодо 
дотримання законодавства про державну службу

од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

50,0 50,0

9 Кількість проведених територіальними органами НАДС перевірок органів
державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу

од. Внутрішньогосподарс 
кігім п^гтік-

350,0 350,0

10 Кількість проведених апаратом НАДС службових розслідувань в органах 
державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу

од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

5,0 5,0

11 Кількість проведених територіальними органами НАДС службових розслідувань в 
органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу

од. В нутр ішньогосподарс 
ькій облік

5,0 5,0

12 Кількість оформлених та направлених (вручених) апаратом НАДС вимог про од. Внутрішньогосподарс 10,0 10,0
скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної ькій облік
служби, які суперечать законодавству в частині реалізації іромадянами права на 
державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про 
скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

13 Кількість оформлених та направлених (вручених) територіальними органами од. Внутрішньогосподарс 90,0 90,0
НАДС вимог про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з ькій облік
питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації 
громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного 
службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади 
державної служби

14 Кількість перевірених апаратом НАДС наказів (розпоряджень), які подані од. Внутрішньогосподарс 1 000,0 1 000,0
державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та ькій облік
його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби



о
15 Кількість перевірених територіальними органами НАДС наказів (розпоряджень), од. Внутрішньогосподарс 9 000,0 9 000,0

які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної ькій облік
посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної
служби ----

16 Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з од. Внутрішньогосподарс 2 000,0 2 000,0
питань проходження державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування

ькій облік

17 Кількість наданих територіальними органами ЬІАДС роз'яснень громадянам і од. Внутрішньогосподарс 1 000,0 1 000,0
юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування

ькій облік

18 Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань од. Внутрішньогосподарс 15,0 15,0
удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування

ькій облік

19 Кількість погоджених проектів положень про центральні органи виконавчої влади 
в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання

од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

25,0 25,0

повноважень
20 Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які

виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у
од. Внутрішньогосподарс 

ькій облік
60,0 60,0

відповідному органі
х ч іл Ь К І С іЬ  р и - з р т л і іс Н И Х  М Є і О Д И Ч Н И А  р Є К О М Є Н Д а Ц ІИ  3  і і И Г а Ь Ь  у і і р а Б Л і Н Н л  і іс р ч л д о с ш и М , од. і  ̂ Д і і іН Ь и і О Г\ 2,0
проведення оцінки персоналу та забезпечення Його розвитку ькій облік

22 Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері управління од. Внутрішньогосподарс 8,0 8,0
людськими ресурсами на державний службі ькій облік

23 Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, од. Внутрішньогосподарс 70,0 70,0
комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби 
категорії "А” та комітету з дисциплінарних проваджень

ькій облік

24 Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на од. Внутрішньогосподарс 45,0 45,0
вакантну посаду державної служби категорії "А" ькій облік

25 Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками од. Внутрішньогосподарс 20,0 20,0
дисциплінарного провадження ькій облік

26 Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок од. Внутрішньогосподарс 55 000,0 55 000,0
проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та 
результати їх проведення

ькій облік

27 Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного од. Внутрішньогосподарс 2,0 2,0
навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

ькій облік

депутатів місцевих рад при НАДС
28 Кількість проведених комунікативних заходів з обговорення практики визначення 

індивідуальних та загальних потреб у професійному навчанні державних
од. Внутрішньогосподарс 

ькій облік
3,0 3,0

службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за 
участю керівників служб управління персоналом ЦОВВ, керівників відповідних 
служб органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування

1,0 1 0
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів 
місцевих рад у рамках щорічних Решельєвських академічних читань

ькій облік
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державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного 
розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших

од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

2,0 2,0

31 Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію осіб Внутрішньогосподарс 
ькій облік

4,0 4,0

32 Кількість придбаних програмних продуктів од. Договір 4,0 4,0

33 Кількість заходів з побудови комплексної системи захисту інформації од. Договір 5,0 5,0

3 ефективності
1 Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника 

апарату НАДС
од. Внутрішньогосподарс 

ькій облік
14,0

2 Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника апарату НАДС од. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

63,0

3 Середня вартість одиниці придбаного програмного продукту тис.грн. Договір, акт, 418,3
внутрішньогосподарс 

ький облік
4 Середня вартість побудови комплексної системи захисту інформації тис.грн. Договір, акт, 960,0

внутрішньої осподарс 
ький облік

4 Я К О С Т І

1 Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості відс. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

100,0

2 Р ів е н ь  с п р о м о ж н о ст і сгтужб уп рян гп н ня п ер со н ал о м  CITCMV тя  TTORR іш кгш уяяти в іде. 'Зш т п р и  п е ’зуттьтяти 100,0
функції з управління персоналом відповідно до нових вимог О Ц ІН К И

3 Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають відс. Внутрішньогосподарс 100,0
підвищити кваліфікацію у поточному році ькій облік

4 Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації відс. Внутрішньогосподарс 
ькій облік

100,0

5 Рівень проведення апаратом НАДС та територіальними органами перевірок органів відс. Внутрішньогосподарс 100,0
державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу ькій облік




