
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України з питань державної

(найменування головного розпорядника

служби
коштів державного бюджету)

ВІД 13.02.2019 №  22-19

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік

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

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

3. 6121060 0133 Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів €С
(КП КВ К  ДБ) (КФ КВК ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 052,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 16 052,1 тис. гривень.

та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".
2. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VH "Про запобігання корупції"'.
3. Закон України від 10.12.2015 № №  889-VII1 "Про державну службу".
4. Указ Президента України від 18.09.1996 № 841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин".
5. Указ Президента України від 06.10.2005 № 1424/2005 "Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні".
6. Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020".
7. Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні".
8. Указ Президента України від 08.07.2016 № 296/2016 "Питання координації євроатлантичної координації".
9. Указ Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
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2017-2020 роки".
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон".
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом 
яких є Україна".
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 №485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 №528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби".
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби".
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 32 "Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги 
Європейської Комісії у рамках ТА1ЕХ".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 700 "Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning” (із змінами, внесеними 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №663).
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 447 "Питання проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони".
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".
2 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2021 року".
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"
23. Постанова Кабінет)' Міністрів України від 25.03.2016 № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби".
24. Стратегія з тендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки.
25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 474-р "Деякі питання реалізації реформи державного управління".
26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 132-р "Про затвердження плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією
економічного співробітництва та розвитку на 2013-2016 роки".
27. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 1 ІЗ-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, 
мир, безпека" на період до 2020 року" (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 637-р).
28. Розпорядження КМУ від 24.06.2016 № 474 "Деякі питання реформування державного управління України".
29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 787-р "Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та 
розвитку про поновлення Меморандуму взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва".
30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р "Про затвердження середиьострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік".
З і . Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25. і 0.2017 № 779-р "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки".
32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 414-р "Про підписання Угоди між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та
розвитку про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення 
співробітництва".
33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок на період до 2021 року”.
34. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018. № 985-р "Деякі питання удосконалення комунікативної роботи органів виконавчої влади".
35. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 16.02.2017 № 36 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр підвищення
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кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування".
36. Рішення шостого засідання Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного від 27.12.2012.
37. Меморандум взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва, підписаний 07.10.2014.
38. Робочий план програми БЮМА в Україні на період з липня 2018 року та червня 2019 року.

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості НАДС у сфері реформування державної служби

2 Адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу

7. Мета бюджетної програми:

Удосконалення організаційних засад системи управління персоналом на державній службі, підвищення рівня державного управління та адаптація державної служби до 
стандартів ЄС

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання □
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

і Впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning , забезпечення д і я л ь н о с т і  програми S IGM A 1 528,4 1 528,4
2 Методично-консультативне супроводження впровадження законодавства про державну службу та службу в органах 

місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС , зокрема через проведення семінарів, круглих столів з питань 
управління людськими ресурсами

2 124,7 2 124,7

3 Впровадження інструменту інституційної розбудови Т А ІЕХ 664,0 664,0
4 Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань розвитку державного управління, взаємодії з громадськістю, 

європейської та євроатлантичної інтеграції
2 106,9 2 106,9

5 Участь у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР.ОЧЕС та ін.) у сфері державного управління та 
державної служби

421,8 421,8
6 Супроводження міжнародних проектів т питань державного управління та державної служби 658,1 658,1
7 Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку державного управління, державної служби, місцевого 

самоврядування та їх  адаптації до стандартів СС , європейської та євроатлантичної інтеграції
2 026,5 2 026,5

8 Сплата членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку 370,0 370,0
9 Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби 6 151,7 6 151,7

Всього 16 052,10 " 16 052,10
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень
Код державної 

цільової 
програми

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
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11 Результативні показники бюджетної програми:

N° Олиниця Загальний фонд Спеціальний
фондз/п. виміру інформації

1 затрат
1 Кількість установ од. Положення про 

НАДС
2,0 2,0

2 Всього середньорічна кількість штатних одиниць, в тому числі: осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

79,0 79,0

3 адміністративно-господарського персоналу осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

18,0 18,0

4 адмінперсоналу осіб Вну грі шньо-управлі н 
ський облік

1,0 1,0

5 спеціалістів осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

58,0 58,0

6 робітників осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

2,0 2,0

7 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

79,0 79,0

8 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

79,0 79,0

9 Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески од. Внутрішньо-управлін 
ський облік

1,0 1,0

2 продукту
1 Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації од. Звітність Центру 

адаптації державної 
служби до стандартів 

ЄС

23,0 23,0

2 Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA од. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

5,0 5,0

3 Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими 
ресурсами на державній службі

од. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів
ЄС

7,0 7,0

4 Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління 
людськими ресурсами на державній службі

осіб Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

700,0 700,0

5 Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у од. Звітність Центру 160,0 160,0
заходах ТАІЕХ адаптації державної

служби до стандартів 
ЄС
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6 Кількість учасників, що взяли участь у заходах ТА1ЕХ осіб Звітність Центру 

адаптації державної 
служби до стандартів

1 600,0 1 600,0

С І
7 Кількість жінок, що взяли участь у заходах ТАІЕХ осіб Звітність Центру 

адаптації державної 
служби до стандартів 

ЄС

700,0 700,0

8 Кількість чоловіків, що взяли участь у заходах ТАІЕХ осіб Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

900,0 900,0

9 Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань державного 
управління

од. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

7,0 7,0

10 Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань од. Звітність Центру 700,0 700,0
державного управління адаптації державної

служби до стандартів
ЄС

11 Кількість жінок, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з 
питань державного управління

осіб Звітність Центру 
адаптації державі юї 

служби до стандартів 
ЄС

350,0 350,0

12 Кількість чоловіків, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з 
питань державного управління

осіб Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

350,0 350,0

13 Кількість міжнародних заходів та засідань у сфері державного управління та 
державної служби, які відбулися за кордоном

од. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

6,0 6,0

14 Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з 
ии іань державного управління, державної служби, та служби в органах місцевого 
самоврядування, за їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань тендерної 
політики)

од. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

35,0 35.0

15 Кількість проведених конкурсів на категорію "А" посад державної служби од. Внутрішньо-управлін 
ський облік

24,0 24,0

16 Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад державної служби 
категорії "А"

осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

192,0 192,0

17 Кількість проведених конкурсів на категорію "Б" та "В" посад державної служби од. Внутрішньо-управлін 
ський облік

11 593,0 11 593,0

18 Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад державної служби 
категорії "Б" та "В"

осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

19 708,0 19 708,0

19 Кількість проведених конкурсів на посади фахівців з питань реформ од. Внутрішньо-управлін 
ський облік

500,0 500,6

20 Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад фахівців з питань 
реформ

осіб Внутрішньо-управлін 
ський облік

10 000,0 10 000,0



G
21 Кількість розроблених ситуативних завдань для проведення конкурсів на зайняття 

посад державної служби категорії "А"
од. Внутрішньо-управлін 

ський облік
144,0 144,0

22 Кількість розроблених методичних рекомендацій для конкурсних комісій од. Внугрішньо-управлін 
ський облік

592,0 592,0

23 Кількість опрацьованих звернень кандидатів на зайняття вакантних посад 
державної служби

од. Внутрішньо-управлін 
ський облік

14 000,0 14 000,0

24 Кількість міжнародних проектів з питань державного управління та державної 
служби що супроводжуються Центром адап тації державної служби до стандартів 
ЄС

од. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів
ЄС

3,0 3,0

3 ефективності
1 Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту 

Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA в поточному році
грн. Звітність Центру 

адаптації державної 
служби до стандартів 

ЄС

54 585,7

2 Середня вартість проведення круглого столу, семінару з управління людськими 
ресурсами

ірн. Звітність Центру 
адаптації державної

303 528,6

служби до стандартів
ЄС

3 Середні витрати на підготовку направленої заявки на участь у заходах ТАІЕХ грн. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

4 150,0

4 Середня вартість проведення круглого столу, семінару, конференції з питань 
розвитку державного управління

грн. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

300 985,7

5 Середні витрати на забезпечення участі у міжнародному заході міжнародного 
співробітництва (ОЕСР,ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного 
управління

грн. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

70 300,0

6 Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань 
державного управлінця та державної служби

ірн. Звітність І (ентру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

219 366,7

7 Середня вартість на підготовку та організацію матеріалів з питань розвитку 
державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх 
адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань тендерної політики), європейської та 
євроатлантичної інтеграції

грн. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
ЄС

57 900,0

8 Середня вартість проведення конкурсу на зайняття посад державної служби грн. Внутрішньо-управлін 
ський облік

507,7

9 Середня кількість осіб, що взяли участь у конкурсі на зайняття посад державної 
служби категорії "А"

од. Внутрішньо-управлін 
ський облік

8,0

10 Середня кількість осіб, що взяли участь у конкурсі на зайняття посад державної 
служби категорії "Б" та "В"

од. Внутрішньо-управлін 1,7

11 Середня кількість претендентів на зайняття посад фахівців з питань реформ од. Внутрішньо-управлін 
ський облік

20,0

4 якості



7
1 Рівень виконання міжнародних зобов'язань в іде. Звітність Центру 

адаптації державної 
служби до стандартів 

гг

100,0

2 Рівень посилення інституційної спроможності державної служби в Україні на 
основі принципів державного управління, розроблених SIGMA

відс. Звітність Центру 
адаптації державної 

служби до стандартів 
€С

100,0

3 Рівень задоволення якістю роботи Центру оцінювання претендентів на посади 
державної служби Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

відс. Анкетування, 
внутрішньо-управлінс 

ький облік

80,0

4 Рівень забезпечення ефективного і справедливого відбору кандидатів на посади 
державної служби

відс. Звітність Центру 
оцінювання

100,0

претендентів на 
посади державної 

служби
Всеукраїнського 

центру підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування



12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова НАДС
(підпис)

Погоджено:
Міністерство фінансів України

(підпис)

(Дата погодження)

м.п.



К.О. Ващенко
ініціали/ініціал, прізвище

ініціали/ініиіал. прізвище


