
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1 • 612 Національне агентство У країни 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. 6121020 0950 Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1________ Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
_________ самоврядування__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

2 Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення

з/п загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 118 823,0і 5 335,4 124 158,4 71 634,1 4 867,3. 76 501,4 -47 188,9' -468,1 -47 657,0

1 Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" 13555,4 13555,4 10215,0 10215,0• -3340,4 -3340,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
1. Економія виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 ’’Про спрямування коштів до резервного фонду



2
державного бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення; рухом контингенту здобувачів вищої освіти протягом 
календарного року та різницею фактичних середніх витрат на одного здобувана у закладах вищої освіти, відібраних на конкурсній основі, порівняно з плановими.
Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 769 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році" затверджено НАДС обсяг видатків у т.ч. на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за 
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" у сумі 10 791,8 тис. грн.

2 Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС виконавцями, 39366,5 39366,5 14535,6 14535,6 -24830,9 -24830,9
______визначеними на конкурсній основі_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
2. Економія виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення; переведенням навчального процесу підвищення кваліфікації на дистанційну 
форму навчання, пов'язаним з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 
змінами).

3 Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС в Українській школі 53900,6 53900,6 46883,5 46883,5 -7017,1 -7017,1
______урядування________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
3. Відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 жовтня 2022 року № 104-22 Українську школу урядування перейменовано на Вищу 
школу публічного управління з 8 листопада 2022 року.
Економія виникла у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення (відбулося скорочення видатків загального фонду на 10%, після чого сума 
видатків загального фонду склала 48 510 600,00 грн.); з переведенням навчального процесу підвищення кваліфікації на дистанційну форму навчання, пов'язаним з введенням 
воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами); з відхиленням фактичних 
натуральних показників від планових за напрямом підвищення кваліфікації "іноземна мова".
Касові видатки проведено на суму 46 883 492,41 грн. Залишок невикористаних коштів: 1 627 107,59 грн., в т.ч.:
КЕКВ2110- 156 967,61 грн;
КЕКВ 2120 - 75 407,58 грн;
КЕКВ 2210-21 251,83 грн;
КЕКВ 2240 - 131 624,92 грн;
КЕКВ 2250 - 90 000,00 грн;
КЕКВ 2271 - 159 759,25 грн;
КЕКВ 2272- 13 342,36 грн;
КЕКВ 2273 - 535 066,84 грн;
КЕКВ 2274 - 401 639,29 грн;
КЕКВ 2275 - 22 542,32 грн;
КЕКВ 2800- 19 505,59 грн.
2, 3. Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 769 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році" затверджено в тому числі обсяг видатків на підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС у 
сумі 64 179,7 тис. грн.

4 Організація додаткової (господарської) діяльності Української школи урядування 5070,4 5070,4 4867,3 4867,3 -203,1 -203,1



з
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
4. Економія виникла у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами); відбулось 
зменшення обсягу надання платних послуг Вищою школою публічного управління, що призвело до зменшення фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

5 Придбання обладнання довгострокового користування Українською школою 265,0 265,0 -265,0 -265,0
______урядування________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
5. Придбання обладнання довгострокового користування не здійснювалось відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2022 року № 590 "Про
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"._______________________________________

6 Нерозподілений обсяг видатків (до прийняття відповідного рішення Уряду)______________ 12000,5______________________12000,5_________________________________________________ -12000,5____________________ -12000,5

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
6. У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

Код
державної
цільової

програми

Назва державної цільової програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п Показники Одииниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники
Відхилення

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 зат рат
1 Кількість установ од. Положення про НАДС 1 1 1 1
2 Загальна кількість штатних одиниць, од. Штатний розпис Вищої школи 152 18 170 152 18 170

у тому числі: публічного управління
3 адміністративний персонал од. Штатний розпис Вищої школи 115 9 124 115 9 124

публічного управління
4 педагогічний персонал од. Штатний розпис Вищої школи 17 17 17 17

публічного управління
5 робітники од. Штатний розпис Вищої школи 20 9 29 20 9 29

публічного управління
6 Кількість ліжко-місць у гуртожитку, шт. Звітність Вищої школи 348 348 348 348

спальному корпусі та житлових публічного управління
приміщеннях



4
7 Кількість одиниць обладнання шт. 

довгострокового користування, 
придбаного Українською школою 
урядування

Звітність Вищої школи 9 9 -9 -9 
публічного управління

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
7. Придбання обладнання довгострокового користування не здійснювалось відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2022 року № 590 "Про 

затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"._________________________________
2 п родукт у

1 Загальна потреба органів влади на осіб 
підготовку здобувачів вищої освіти 
за освітнім ступенем магістра за 
спеціальністю "Публічне управління 
та адміністрування"

Управлінській облік 2276 2276 2276 2276

2 Кількість здобувачів вищої освіти за осіб 
освітнім ступенем магістра за 
спеціальністю "Публічне управління 
та адміністрування" заочної форми 
навчання (прийом)

Управлінській облік 985 985 495 495 -490 -490

3 Середньорічна кількість здобувачів осіб 
вищої освіти за освітнім ступенем 
магістра за спеціальністю "Публічне 
управління та адміністрування" 
заочної форми навчання

Управлінській облік 806,3 806,3 590 590 -216,3 -216,3

4 Кількість здобувачів вищої освіти за осіб 
освітнім ступенем магістра за 
спеціальністю "Публічне управління 
та адміністрування" заочної форми 
навчання (випуск)

Управлінській облік 478 478 425 425 -53 -53

5 Загальна потреба органів влади на осіб 
підвищення кваліфікації державних 
службовців, голів місцевих 
державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування за напрямами 
підвищення кваліфікації

Управлінській облік 147920 147920 147920 147920

6 Кількість державних службовців та осіб 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, які підвищать 
кваліфікацію за державним 
замовленням НАДС в закладах 
освіти, визначених на конкурсній 
основі (прийом)

Управлінській облік 50170 50170 19921 19921 -30249 -30249



5
7 Кількість державних службовців та осіб Управлінській облік 50170 50170 19921 19921 -30249 -30249

посадових осіб місцевого
самоврядування, які підвищили 
кваліфікацію за державним 
замовленням НАДС в закладах 
освіти, визначених на конкурсній 
основі (випуск)

8 Кількість державних службовців, осіб Звітність Вищої школи 27257 27257 24532 24532 -2725 -2725
голів місцевих державних публічного управління
адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, які підвищать 
кваліфікацію за державним 
замовленням НАДС в Українській 
школі урядування, у тому числі 
навчання з іноземних мов (прийом)

9 Кількість державних службовців, осіб Звітність Вищої школи 27257 27257 24411 24411 -2846 -2846
голів місцевих державних публічного управління
адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, які підвищили 
кваліфікацію за державним 
замовленням НАДС в Українській 
школі урядування, у тому числі 
навчання з іноземних мов (випуск)

10 Загальна кількість державних осіб Звітність Вищої школи 28057 28057 25189 25189 -2868 -2868
службовців, голів місцевих публічного управління
державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, які підвищували 
кваліфікацію за державним 
замовленням НАДС в Українській 
школі урядування (у тому числі 
навчання з іноземних мов)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 769 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році" затверджено в тому числі обсяги державного замовлення НАДС: 
на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра: випуск - 478 осіб ; прийом - 495 осіб; 
на підвищення кваліфікації (прийом, випуск) - 44 453 особи.
2. Розбіжність виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти, відібраних на 
конкурсній основі.
3. Розбіжність виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету", що призвело до зменшення обсягу державного замовлення; а також з рухом контингенту здобувачів вищої освіти протягом календарного року.
4. Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 769 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та



робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році" затверджено обсяги державного замовлення НАДС, зокрема на підготовку здобувачів вищої 
освіти за освітнім ступенем магістра на 2022 рік (випуск) у кількості 478 осіб, з яких диплом про вищу освіту отримали 425 осіб. Невиконання планових результативних 
показників обумовлено відрахуванням 53 осіб, зокрема: 
за власним бажанням -  14 осіб; 
за невиконання навчального плану -  13 осіб;
у зв’язку з припиненням перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування -  25 осіб. Крім того, одна особа взяла академічну відпустку.
6, 7, 8. Розбіжність виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду 
державного бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення.
9. Розбіжність виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення; з відрахуванням 121 слухача за напрямом підвищення кваліфікації "іноземна 
мова" у зв'язку з припиненням перебування на державній службі, невиконанням навчальної програми.
10. Розбіжність виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення; з відрахуванням 143 слухачів (121 - випуск; 22 - продовження) за напрямом 
підвищення кваліфікації "іноземна мова" у зв'язку з припиненням перебування на державній службі, невиконанням навчальної програми.
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3 еф ект ивност і
1 Середньорічна вартість підготовки 

одного здобувана вищої освіти за 
освітнім ступенем магістра за 
спеціальністю "Публічне управління 
та адміністрування" заочної форми 
навчання

грн. Управлінський облік 16811,2 17313,6 502,4

2 Середні витрати на одного слухача, 
який підвищив кваліфікацію за 
державним замовленням НАДС в 
закладах освіти, визначених на 
конкурсній основі

грн. Управлінський облік 784,7 729,7 -55

3 Середні витрати на одного слухача, 
який підвищив кваліфікацію за 
державним замовленням НАДС в 
Українській школі урядування

грн. Звітність Вищої школи 
публічного управління

1921,1 1861,3 -59,8

4 Середні витрати на одне ліжко-місце 
в рік

грн. Звітність Вищої школи 
публічного управління

14570,1 13986,5 -583,6

5 Середні витрати на одиницю 
обладнання довгострокового 
користування, придбаного 
Українською школою урядування

грн. Звітність Вищої школи 
публічного управління

29444,4 -29444,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Відхилення показника виникло у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду 

державного бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників; рухом контингенту здобувачів вищої освіти протягом календарного року та різницею 
фактичних середніх витрат на одного здобувана у закладах вищої освіти, відібраних на конкурсній основі, порівняно з плановими.
2. Відхилення показника виникло у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду 
державного бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників; з переведенням навчального процесу підвищення кваліфікації на дистанційну форму 
навчання у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами); 
різницею фактичних середніх витрат на одного слухача, який підвищив кваліфікацію за державним замовленням НАДС в закладах вищої освіти, відібраних на конкурсній основі, 
порівняно з плановими.
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3. Відхилення показника виникло у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 ’’Про спрямування коштів до резервного фонду 
державного бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників; з відрахуванням слухачів, пов'язаним з припиненням перебування на державній службі, 
невиконанням навчальної програми.
4. Відхилення показника виникло у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами): 
відбулось зменшення обсягів надання платних послуг Вищою школою публічного управління, що призвело до зменшення фактичних надходжень до спеціального фонду 
бюджету.
5. Придбання обладнання довгострокового користування не здійснювалось відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2022 року № 590 "Про 
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

4 якост і
1 Рівень виконання державного відс. 

замовлення на підготовку 
здобувачів вищої освіти за освітнім 
ступенем магістра за спеціальністю 
"Публічне управління та 
адміністрування"

Управлінський облік 100 88,9 -11,1

2 Рівень виконання державного відс. Управлінський облік 100 57,3 -42,7
замовлення на підвищення 
кваліфікації державних службовців, 
голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування за напрямами 
підвищення кваліфікації

З Рівень задоволення загальної відс. Управлінський облік 43,2 21,7 -21,5
потреби органів влади у підготовці 
здобувачів вищої освіти за освітнім 
ступенем магістра за спеціальністю 
"Публічне управління та 
адміністрування"

4 Рівень задоволення загальної відс. Управлінський облік 52,3 30 -22,3
потреби органів влади у підвищенні 
кваліфікації державних службовців, 
голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування за напрямами 
підвищення кваліфікації

5 Рівень задоволення опитуваних відс. Анкетування 100 88 -12
слухачів якістю підвищення 
кваліфікації

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 769 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році" затверджено обсяги державного замовлення НАДС, зокрема на підготовку здобувачів вищої освіти за 
освітнім ступенем магістра на 2022 рік (випуск) у кількості 478 осіб, з яких диплом про вищу освіту отримали 425 осіб.
2. Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" призвело до зменшення 
вартісних та натуральних показників державного замовлення.



Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 769 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році" затверджено обсяги державного замовлення НАДС у тому числі на підвищення кваліфікації 44 453 осіб, з яких 
підвищили кваліфікацію 44 332 особи. Відхилення показника склало 121 особа за напрямом підвищення кваліфікації "іноземна мова" у зв'язку з припиненням перебування на 
державній службі, невиконанням навчального плану.
3. Розбіжність виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти, відібраних на 
конкурсній основі.
4. Розбіжність виникла у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету", що призвело до зменшення вартісних та натуральних показників державного замовлення на підвищення кваліфікації у закладах освіти, відібраних на конкурсній основі, 
та у Вищій школі публічного управління.
5. Участь в анкетуванні взяли 79% слухачів, рівень їх задоволення якістю підвищення кваліфікації склав 88%.
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Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" 
зменшенно вартісні та натуральні показники державного замовлення НАДС, передбачені паспортом бюджетної програми.
Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 769 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році" затверджено, у тому числі, обсяги державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів 
вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації.
У 2022 році підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" здійснювалась закладами 
вищої освіти, відібраними на конкурсній основі. Невиконання планових результативних показників обумовлено відрахуванням здобувачів вищої освіти у зв'язку із 
припиненням перебування на державній службі, в органах місцевого самоврядування, за власним бажанням, за невиконання навчального плану тощо.
У 2022 році підвищення кваліфікації здійснювалась закладами освіти, відібраними на конкурсній основі, та Вищою школою публічного управління. Невиконання 
планових показників обумовлено припиненням перебування слухачів на державній службі, невиконанням навчального плану (121 особа за напрямом підвищення 
кваліфікації "іноземна мова").

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Здійснено всі необхідні заходи для реалізації мети та цілей бюджетної програми шляхом підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів 
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, створено умови для забезпечення професійного 
розвитку та безперервної освіти зазначених осіб.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, з^твф іщ ійі^ паспорті бюджетної програми

Голова НАДС Наталія АЛЮШИНА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


