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Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік

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

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

6121020 0950 Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 538,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 95 100,1 тис. гривень.

та із спеціального фонду - 9 438,2 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Закон України від 05 вересня 2017 № 2145-VIII "Про освіту".
2. Закон України від 10 грудня 2015 № 889-УІІІ "Про державну службу",
3. Закон У країни" від 01 липня 2014 № 1556- VII "Про вищу освіту".
4.3акон України від 14 жовтня 2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції"'.
5. Закон України від 07 червня 2001 "Про службу в органах місцевого самоврядування".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 X» 500 "Про затвердження Положення про Націрнальне агентство України з питань державноїслужби".
7. Постанова КМУ від-27 вересня 2016 №674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осібмісцевого ~ 
самоврядування".
8. Постанова КМУ від 2-3 серпня 2016 №536 "Про затвердження Порядку організації і проведення тренінгів для державних службовців, які займають посадшімяом згідно



державної служби категорії "А".
9. Постанова КМУ від 20 травня 2013 №363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".
10. Постанова КМУ від 15 квітня 2013 №306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікаціїта перепідготовку кадрів".
11. Постанова КМУ від 01 квітня 2013 №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів 
Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 
2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії".
І 2. Постанова КМУ від 7 липня 2010 №564 "Про затвердження Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих 
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування".
13. Постанова КМУ від 29 липня 2009 №789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 
"Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"
14. Постанова КМУ від 19 вересня 2007 №1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".
15. Постанова КМУ від 14 липня 1999 № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та органів військового управління Збройних Сил".
16. Стратегія з тендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки.
17. Розпорядження КМУ від 01 грудня 2017 № 974 "Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих 
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".
18. Розпорядження КМУ від 10 травня 2018 р. № 342"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".
19. Розпорядження КМУ від 24 червня 2016 № 474 "Деякі питання реформування державного управління України".
20. Розпорядження КМУ від 1! листопада 2016 № 905 "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ".

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників і заступників

7. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб державних органів у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, сприяти 
розвитку державної служби.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Підготовка фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".
2 Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів: , \ /  „ V
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коііітйА1
V • >■. *

Загальний фонд Спеціальний
фонд

-Разом—

оригіналом згідно



3
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких 
належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії 
посад)

38 278,0
КОПІЯ

1 ----------37Г27ЩГ

2 Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників і заступників з питань запобігання корупції

2 624,6 2 624,6

3 Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, і посадових осіб 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІУ категорій посад в органах місцевого самоврядування, голів 
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників

3 067,0 3 067,0

4 Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-ІV 
категорій посад в органах місцевого самоврядування, з питань управління фінансами

1 381,8 1 381,8

5 Підвищення кваліфікації державних службовців структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального 
захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики

1 969,2 1 969,2

6 Підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 3 773,0 3 773,0
7 Підвищення кваліфікації державних службовців з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією 

(відмиванням У доход і в, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї 
масового знищення

3 082,0 3 082,0

8 Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного 
управління

237,5 237,5

9 Підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади 470,0 470,0
10 Підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних 

органів
6 638,0 6 638,0

11 Підвищення кваліфікації державних службовців Державної фіскальної служби України 10 360,1 10 360,1
12 Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії "А", голів місцевих державних 

адміністрацій,їх перших заступників та заступників
663,6 663,6

13 Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління 
персоналом

3 073,7 3 073,7

14 Підвищення державними службовцями рівня володіння державною мовою 4 152,7 4 152,7
15 Підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших орган і в, посади яких 

належать до 6-9 груп оплати праці
7 332,1 7 332,1

16 ПІДВИЩеННЯ Кваліфікації ухіОопОоііЖ̂ ппл. ОСІО 3 ип1<іНЬ ЗиііООіі сіННл іа піілилСгіНЛ корупції 'ТОП п^ Г 3 722,7
17 Проведення конкурсу "Кращий державний службовець” та підвищення кваліфікації учасників 2-го та 3-го етапу 182,4 182,4
18 Організація додаткової (господарської) діяльності 7 738,2 7 738,2
19 Проведення капітального ремонту фасаду Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування
2 193,7 І 700,0 3 893,7

20 Проведення тренінгів для державних службовців, які є членами конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад 
фахівців з питань реформ

39,9 39,9

21 Підвищення кваліфікації за тренінговими програмами для фахівців з питань реформ 1 600,3 1 600,3
22 Підвищення кваліфікації державних службовців з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю 59,8 59,8
23 Підвищення кваліфікації державних службовців з питань тендерної політики 39,9 39,9
24 Підвищення кваліфікації державних службовців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 78,4 78,4
25 Підвищення кваліфікації державних службовців з питань стратегічних комунікацій 79,7 79,7

Всього | !Ці V І
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

95 100,10 9 438,20 104 538,30

З оригіналом згідної
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тне. гривень

РазомКод державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд

11 Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Се ієшальний 
фонд

Разом

1 затрат
1 Кількість установ од. Положення про 

НАДС
1,0 1,0

2 Всього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі: од. Штатний розпис 142,8 24,0 166,8
3 адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу од. Штатний розпис 6,0 6,0

6 спеціалістів од. Штатний розпис 66,5 12,0 78,5
7 науково-педагогічного персоналу од. Штатний розпис 35,8 35,8
8 робітників од. Штаті г ий розпис 29,5 12,0 41,5
9 педагогічного персоналу од. Штатний розпис 5,0 5,0
10 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року од. Штатний розпис 142,8 24,0 166,8
11 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року од. Штатний розпис 142,8 24,0 166,8
12 Розмір винагороди переможцю щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий 

державний службовець"
грн. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 
19.09.07 X» 1152

20 000,0 20 000,0

13 Розмір винагороди лауреату щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий 
державний службовець" за 2-ге місце

грн. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

19.09.07 № 1152

10 000,0 10 000,0

14 Розмір винагороди лауреату щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий 
державний службовець" за 3 і 4 місце

грн. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

19.09.07 № 1152

5 000,0 5 000,0

2 продукту
1 Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю 

"Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких 
належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування,

осіб Управлінський облік

„ '4 ^
і . ______

4 012,8 4 012,8

— посади яких віднесено до V- VII категорії посад)—
2 Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне 

управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9
осіб ? га/ Управлінський облік 1 647,0 1 647,0

віднесено до V- VII категорії посад) (прийом) ‘Л'ії'с. Р  /
3 Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне 

управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 
групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких

6-9
осіб '^-Управлінський облік

ЯечУл,», / У

2 855,0 ІЗ оригіналом згідно |5 5,0 
______



5
4 Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю 

"Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких 
належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, 
посади яких віднесено до V- VII категорії посад)

осіб Управлінський облік

)

50,0 50,0

5 Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, голів 
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, які 
підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції

осіб Управлінський облік 5 987,0 5 987,0

6 Кількість державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, 
та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до І-ГУ 
категорій посад в органах місцевого самоврядування, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, що підвищили кваліфікацію

осіб Управлінський облік 2 953,0 2 953,0

7 Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування,
посади яких віднесено до 1-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування, 
які підвищили кваліфікацію з питань управління фінансами

осіб Управлінський облік 2 231,0 2 231,0

8 Кількість державних службовців структурних підрозділів місцевих
держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, які підвищили 
кваліфікацію

осіб Управлінський облік 900,0 900,0

9 Кількість працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, які підвищили кваліфікацію

осіб Управлінський облік 1 600,0 І 600,0

10 Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань
фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансуванням 
розповсюдження зброї масового знищення

осіб Управлінський облік 800,0 800,0

11 Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які 
підвищили кваліфікацію з питань екологічного управління

осіб Управлінський облік 340,0 340,0

12 Кількість державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів 
влади, що підвищили кваліфікацію

осіб Управлінський облік 200,0 200,0

13 Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з 
іноземних мов

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
квал і фі каці ї 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

993,9 993,9

14 Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов 
(прийом) 3 Щ

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення

400,0 400,0

\<Р '4 Л
і'Д' Гї, \ іО ;.

кваліфікації 
державних 

службовців і

/  £ / /

місцевого
самоврядування 1Я о т г ін а л о м  з г ід н о ,
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15 Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов 

(випуск)
осіб Звітність 

Всеукраїнського 
центру підвищення 

кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

163,0 163,0

16 Кількість державних службовців органів Державної фіскальної служби України, які 
підвищили кваліфікацію

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

2 500,0 2 500,0

17 Кількість державних службовців категорії "А", голів місцевих державних
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, які підвищили кваліфікацію

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

332,0 332,0

18 Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які 
підвищили кваліфікацію з питань управління персоналом

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

1 324,0 1 324,0

19 Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною 
мовою

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних

1 966,0 1 966,0

V £5 УЛ ‘

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

З оригіналом згідн о
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20 Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади 6-9 груп 

оплати праці, які підвищили кваліфікацію
осіб Звітність 

Всеукраїнського 
центру підвищення 

кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадовихосіб 

місцевого 
самоврядування

2 870,0 2 870,0

21 Кількість уповноважених осіб, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання 
корупції

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

1 519,0 1 519,0

22 Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію у рамках 2-го та 3-го етапу щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець”

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

80,0 80,0

23 Кількість переможців щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець", яким виплачена винагорода

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних

посадових осіб 
місцевого 

самоврядування

2,0 2,0

24 Кількість лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець", яким виплачена винагорода за 2-ге місце

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних

2,0 2,0

{/'£? «ітлтМ"!
111 М Щш ім Ип*1

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

З оригіналом  з г ід н о .



25 Кількість лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець", яким виплачена винагорода за 3 і 4 місце

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

4,0 4,0

26 Кількість ліжко-місць у гуртожитку кв. м. Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

400,0 400,0

27 Площа фасаду Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на якій проведено 
капітальний ремонт

кв. м. Проектно-кошторисн 
а документація та 

акти виконаних робіт

986,0 764,0 1 750,0

28 Кількість членів конкурсних комісій по відбору осіб на зайняття посад фахівців з 
питань реформ, які підвищили кваліфікацію

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

30,0 30,0

29 Кількість фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних

300,0 300,0

7
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

і /

^«ого  ^  3 оригіналом згідно

0 -
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ЗО Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань 

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю
осіб Звітність 

Всеукраїнського 
центру підвищення 

кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

30,0 30,0

31 Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань тендерної 
політики

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

30,0 30,0

32 Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

60,0 60,0

33 Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань 
стратегічних комунікацій

осіб Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

60,0 60,0

3 ефективності
1 Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Публічне 

управління та адміністрування” (державні службовці, посади яких належать до 6-9 
групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких 
віднесено до V- VII категорії посад)

грн. Управлінський облік 92 508,1

2 Середні витрати на одного державного службовця, посадову особу місцевого 
самоврядування, голову місцевої державної адміністрацій, його першого 
заступника і заступника, що підвищив кваліфікації з питань запобігання корупції

гри. Управлінський облік

(15 ^ 1 І "

438,4

3 Середні витрати на одного державного службовця, посада якого належить дбТЗ грн. Управлінський облік 1 038,6
групи ошіаги праці, чи посадової особи місцевого самоврядування, посада якої 3 оригіналом згідновіднесена до [-[V категорій посад в органах місцевого самоврядування, що 
підвищив кваліфікацію

7
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4 Середні витрати на одного державного службовця, посадову особу місцевого 

самоврядування, посаду якої віднесено до 1-ІУ категорій посад в органах місцевого 
самоврядування, яка підвищила кваліфікацію з питань управління фінансами

грн. Управлінський облік 619,4

5 Середні витрати на одного державного службовця структурних підрозділів
місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, який 
підвищив кваліфікацію

грн. Управлінський облік 2 188,0

б Середні витрати на одного державного службовця органів юстиції, юридичних 
служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, який підвищив 
кваліфікацію

грк. Управлінський облік 2 358,1

7 Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з 
питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та 
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

грн. Управлінський облік 3 852,5

8 Середні витрати на одного державного службовця або посадову особу місцевого 
самоврядування, яка підвищила кваліфікацію з питань екологічного управління

грн. Управлінський облік 698,5

9 Середні витрати на одного державного службовця відділів (управлінь) освіти 
виконавчих органів влади, що підвищив кваліфікацію

грн. Управлінський облік 2 350,0

10 Середні витрати на одного державного службовця, який підвищував кваліфікацію з 
іноземних мов

грн. Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

6 678,7

11 Середні витрати на одного державного службовця органів Державної фіскальної 
служби України, який підвищив кваліфікацію

грн. Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого

4 144,0

самоврядування

12 Середні витрати на одного державного службовця, який займає посади категорії 
"А", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та

грн. Звітність
Всеукраїнського

1 998,8

заступників, що підвищив кваліфікацію за тренінговими програмами

___________________________ _________ _—  - і --------------------------- . /  ;

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб

|3 оригіналом  з г ід н о |НА ІДЛМіїІІч | — ---------------------- .місцевого-
самоврядування
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три. — т ---- — Звітність '

Всеукраїнського 
центру підвищення 

кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

14 Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив рівень володіння ірн. Звітність
державною мовою Всеукраїнського

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

15 Середні витрати на одного державного службовця центральних органів виконавчої грн. Звітність
влади, посада якого віднесена до 6-9 груп оплати праці, що підвищив кваліфікацію Всеукраїнського

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

16 Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік грн. Звітність
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

___СереднІ витрати на-Односо державного службовця,-який підвищив-кваліфікацію за
програмою для керівників служб управління персоналом

17 Середні витрати на одну уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
.. корупції, яка .підвищила кваліфікацію___________________________ _________

грн. Звітність
---- Всеукраїнського------

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

2 321,5

2112,3

2 554,7

19 345,5

2 450,8

З оригіналом  з г ід н о ,
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------Щ. С£реднівитрашна-одного-сдухача,-який-підвищив-кваліфікацпоурамках-2-гота---- гри. ----------------"  Звітність ~ 2 280,0'

3-го етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" Всеукраїнського
центру підвищення 

кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

19 Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту фасаду грн. Проектно-кошторисн 
а документація

2 224,8 2 225,1

20 Середні витрати на одного члена конкурсної комісії по відбору осіб на зайняття 
посад фахівців з питань реформ, якій підвищив кваліфікацію

гри. Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

1 330,0

21 Середні витрати на одного фахівця з питань реформ, який підвищив кваліфікацію грн. Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

5 334,3

22 Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з 
питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

грн. Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого

1 993,3

самоврядування

23 Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з 
питань тендерної політики

грн. Звітність
Всеукраїнського

1 330,0

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і
посадових осіб I

І О ЛЛ

н  І ^ — г ' ' самоврядування К )  о р и г і н а л о м  
1

з г ід н о .
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24 Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з гри. Звітність

питань європейської та євроатлантичної інтеграції * Всеукраїнського
центру підвищення 

кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

25 Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з 
питань стратегічних комунікацій

гри. Звітність 
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

1 328,3

4 якості
1 Рівень виконання державного замовлення за спеціальністю "Публічне управління 

та адміністрування" (випуск)
в іде. Управлінський облік 100,0

2 Рівень виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (випуск)

відс. Управлінський облік 100,0

3 Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації в їде. За результатами 
анкетування

100,0

4 Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які 
підвищили кваліфікацію із затверджених обсягів потреби

відс. Управлінський облік 100,0

5 Рівень виконання робіт з капітального ремонту відс. Акти виконаних робіт 100,0

З  оригіналом згідно' 
____ ________ !
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