Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2019 рік

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201010

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі)
технологій.
Забезпечення здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки, а також присудження премій
Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.
Завдання бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері освіти і науки.
Реалізація державної політики у сфері присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.
Здійснення управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість штатних одиниць МОН

од.

постанова КМУ від
05.04.2014 №85, внтрішній
облік

в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз

од.

штатний розпис

20,0

Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

од.

постанова КМУ від 18.
08.2017 № 647, внутрішній
облік

78,0

Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки

од.

Указ Президента України від
14.06.2000 № 800,
внутрішній облік

8,0

Кількість службових автомобілів

од.

постанова КМУ від
26.12.2011 № 1399,
внутрішній облік

1,0

Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)

кв. м.

Договір оренди

6 990,9

кв. м.

Договір оренди

114,2

Ì382592;Î

Орендована Комітетом з державних премій України в галузі науки і техніки площа приміщень (орендна плата складає 1 грн.
відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 №786)

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

412,0

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Площа приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні МОН

кв. м.

Наказ МОН від 19.09.2014
№ 1059, наказ МОН від
08.11.2017 № 1458

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

од.

Управлінський облік

72 120,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

од.

Управлінський облік

9 420,0

Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів

од.

Управлінський облік

1 740,0

Кількість проведених МОН колегій

од.

Управлінський облік

12,0

Кількість проведених Комітетом наукових засідань ( засідань секцій, пленумів та президій)

од.

Управлінський облік

52,0

Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт

од.

Управлінський облік

30,0

Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій

од.

Управлінський облік

1 200,0

Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук

од.

Управлінський облік

785,0

Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук

од.

Управлінський облік

4 900,0

Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад

од.

Управлінський облік

250,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника

од.

Управлінський облік

215,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скар громадян України на 1 працівника

од.

Управлінський облік

28,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника

од.

Управлінський облік

5,0

Кількість проведених експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз

од.

Управлінський облік

284,0

Питома вага затверджених Атестаційною колегію рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у
загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ

відс.

Управлінський облік

99,0

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Управлінський облік

100,0

5 460,0

продукту

ефективності

якості

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201020

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та освітнього омбудсмена

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.
Завдання бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість установ

од.

Постанова КМУ від
15.04.2015 № 244

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі

од.

Постанова КМУ від
27.07.2016 № 567,
внутрішньоуправлінський
облік

82,0

адмінперсоналу

од.

Штатний розпис

24,0

спеціалістів

од.

Штатний розпис

58,0

Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО

од.

Стаття 19 ЗУ "Про вищу
освіту" від 01.07.2014 №
1556-VII внутрішньоуправлінський облік

23,0

Кількість розроблених нормативно-правових актів

од.

Управлінський облік

25,0

Кількість поданих акредитацій освітніх програм

од.

Управлінський облік

7 500,0

Кількість створених галузевих експертних рад

од.

Управлінський облік

28,0

Кількість акредитованих вчених рад

од.

Управлінський облік

100,0

Кількість сформованих єдиних баз даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти

од.

Управлінський облік

1,0

Кількість внесених до єдиної бази даних спеціалізацій запроваджених вищими навчальними закладами, за якими здійснюється од.
підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти

Управлінський облік

2 000,0

Кількість розглянутих конкурсних справ вищих навчальних закладів на підтвердження (здобуття) статусу Національного.

од.

Управлінський облік

20,0

од.

Управлінський облік

2,0

продукту

Ì382592;Î

Кількість придбаної оргтехніки та комп'ютерного обладнання (у тому числі придбання програмного забезпечення)

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Кількість придбаного невиробничого обладнання

од.

Управлінський облік

Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом

од.

Управлінський облік

3 200,0

Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом

од.

Управлінський облік

600,0

Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом

од.

Управлінський облік

400,0

Кількість повідомлень до првоохоронних органів щодо виявлених фактів порушень законодавства

од.

Управлінський облік

500,0

Кількість звернень до органів державної влади

од.

Управлінський облік

800,0

Кількість наданих консультацій учасникам освітнього процесу освітнім омбудсменом

од.

Управлінський облік

800,0

Середня вартість придбання одиниці оргтехніки та комп'ютерного обладнання (у тому числі придбання програмного
забезпечення)

тис.грн.

Управлінський облік

Середня вартість придбання одиниці невиробничого обладняння

тис.грн.

Управлінський облік

Частка затверджених Кабінетом Міністрів України або МОН нормативно-правових актів із загальної кількості розроблених
НАЗЯВО

відс.

Управлінський облік

100,0

Рівень готовності єдиної бази даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти

відс.

Управлінський облік

100,0

Рівень забезпечення оргтехнікою та комп'ютерним обладнанням (у тому числі придбання програмного забезпечення)

відс.

Управлінський облік

Рівень забезпечення невиробничим обладнанням

відс.

Управлінський облік

Частка задоволених скарг із загальної кількості поданих до освітнього омбудсмена

відс.

Управлінський облік

ефективності

якості

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

80,0

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201030

Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійно-технічної освіти.
Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість закладів

од.

Внутрішньогосподарський
облік

Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів

чол.

Держзамовлення

7 888,0

Випуск кваліфікованих робітників

чол.

Держзамовлення

4 159,0

Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

5 981,0

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

27 263,0

Питома вага учнів, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

100,0

Рівень працевлаштування учнів після закінчення навчального закладу

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

100,0

Рівень виконання державного замовлення (прийом) у професійно-технічних навчальних закладах за професіями
загальнодержавного значення

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

100,0

163,0

продукту

ефективності
Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника
якості

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201040

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним
замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що
становлять національне надбання

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Забезпечення високоефективного провадження наукової та науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах (університетах, академіях, інститутах) та наукових
установах, що належать до сфери управління МОН, сприяння впровадженню наукових результатів
Завдання бюджетної програми
Виконання наукових і науково-технічних робіт у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН
Збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання
Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням
Підтримка функціонування Державної науково-технічної бібліотеки та забезпечення доступу до електронних баз даних наукової та науково-технічної інформації
Грантова підтримка наукових досліджень, надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених
Висвітлення державної політики у сфері науки та інновацій, інформування суспільства про реформи системи державного управління у сфері науки

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

Джерело інформації

3

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок

од.

Статистична звітність,форма
3-наука

135,0

Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:

осіб

Статистична звітність,форма
3-наука

8 743,0

дослідники

осіб

Статистична звітність,форма
3-наука

6 420,0

техніки

осіб

Статистична звітність,форма
3-наука

1 016,5

спеціалісти

осіб

Статистична звітність,форма
3-наука

798,5

робітники

осіб

Статистична звітність,форма
3-наука

508,0

Кількість фундаментальних досліджень,які виконуються за пріорітетними напрямами науки і техніки

од.

План, статистична звітність

584,0

30,0

Кількість прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки

од.

План, статистична звітність

582,0

764,0

осіб

ДЗ-кадри

Ì382592;Î

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

№ПРОЕКТ від 21.09.2018
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Середньорічна кількість докторантів

осіб

ДЗ-кадри

Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених кандидати наук до 30 років

тис.грн.

Указ Президента України від
09.04.2002 №315,
управлінський облік

60,0

Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторанти до 33 років

тис.грн.

Указ Президента України від
09.04.2002 №315,
управлінський облік

75,0

Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35 років

тис.грн.

Указ Президента України від
09.04.2002 №315,
управлінський облік

90,0

Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років

тис.грн.

Указ Президента України від
09.04.2002 №315,
управлінський облік

150,0

Проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсного запиту за державним замовленням

тис.грн.

Наказ Мінсоцполітики від
07.02.12 №66

455,0

Проведення наукової та науково-технічної експертизи заключного звіту за державним замовленням

тис.грн.

Наказ Мінсоцполітики від
07.02.12 №66

45,0

Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання

од.

Постанови КМУ від
19.12.01.№1709, та від
24.02.2016 №108

37,0

Кількість фундаментальних досліджень, завершених та впроваджених у поточному році

од.

План, статистична звітність

213,0

30,0

Кількість прикладних досліджень і розробок, завершених та впроваджених у навчальний процес у поточному році

од.

План, статистична звітність

259,0

739,0

Випуск аспірантів з відривом від виробництва, які завершили навчання та захистили дисертацію у поточному році

осіб

ДЗ-кадри

6,0

Випуск докторантів, які завершили навчання та захистили дисертацію у поточному році

осіб

ДЗ-кадри

3,0

Кількість проведених аналітичних досліджень

од.

Статистична звітність

6 500,0

8 950,0

Кількість аналітичних досліджень, які підтверджують якість продукції

од.

План, Статистична звітність

6 200,0

8 380,0

Кількість розробок, що виконуються за державним замовленням

од.

План, Статистична звітність

55,0

Кількість придбаного наукоємного обладнання

од.

Договори, управлінський
облік

Кількість проведених експертиз конкурсних заявок за державним замовленням

од.

Управлінський облік

218,0

Кількість проведених експертиз заключного звіту за державним замовленням

од.

Управлінський облік

28,0

Кількість присуджених грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35
років

од.

Указ Президента України від
16.05.2008 №444,
управлінський облік

7,0

Кількість присуджених грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторанти до 33
років

од.

Указ Президента України від
16.05.2008 №444,
управлінський облік

9,0

Кількість присуджених грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених кандидати наук до 30 од.
років

Указ Президента України від
16.05.2008 №444,
управлінський облік

47,0

Кількість присуджених грантів Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років

од.

Указ Президента України від
16.05.2008 №444,
управлінський облік

20,0

Обробка бібліотечного фонду

тис.од.

Акти, звіти

Кількість відвідувачів бібліотеки протягом року

тис.од.

Реєстратори, звіти

Створення довідково-пошукового апарату (ДПА)

тис.од.

Акти, звіти

35,0

Поповнення електронної картотеки та спеціалізованих баз даних

тис.од.

Акти, звіти

42,0

5,2

продукту
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Кількість вищих навчальних закладів та наукових установ, яким надано доступ до електронних наукових баз даних

од.

Управлінський облік

339,0

Використання електронно-інформаційних ресурсів

тис.од.

Реєстратори, звіти

920,0

Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження

тис.грн.

Управлінський облік

441,4

152,6

Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки

тис.грн.

Управлінський облік

532,9

274,5

Середньорічна вартість навчання 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва

тис.грн.

Управлінський облік

57,9

Середньорічна вартість навчання 1 докторанта

тис.грн.

Управлінський облік

81,6

Середня вартість проведення 1 аналітичного дослідження

грн.

Управлінський облік

1 170,5

Середні витрати на виконання 1 розробки за державним замовленням

грн.

Управлінський облік

785,7

Середня вартість збереження та забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне
надбання

тис.грн.

Управлінський облік

457,9

Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання

тис.грн.

Управлінський облік

Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи заявки та заключного звіту за державним
замовленням

тис.грн.

Управлінський облік

Середні витрати на сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій

тис.грн.

Управлінський облік

Середні витрати на одного відвідувача бібліотеки

грн.

Управлінський облік

41,8

Середні витрати на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних на 1 вищий навчальний заклад та наукову
установу
якості

тис.грн.

Управлінський облік

131,0

Частка впроваджених результатів фундаментальних досліджень у загальній кількості завершених у поточному році

відс.

Статистична звітність,форма
3-наука

100,0

Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році у загальній їх кількості

відс.

Статистична звітність,форма
3-наука

36,5

100,0

Частка впроваджених результатів прикладних досліджень і розробок у навчальний процес у загальній кількості завершених

відс.

Статистична звітність,форма
3-наука

Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році у загальній їх кількості

відс.

Статистична звітність,форма
3-наука

44,5

62,0

Частка якісної продукції у загальній кількості проведених аналітичних лабораторних досліджень

відс.

Управлінський облік

Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го примірника газети "Світ"

відс.

Управлінський облік

Повнота обслуговування відвідувачів Державною науково-технічною бібліотекою

відс.

Управлінський облік

100,0

100,0

ефективності
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201080

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Відзначення Державними преміями України в галузі науки і техніки та преміями Кабінету Міністрів України за розроблення і вровадження інноваційних технологій,
стипендіями Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених, державними стипендіями видатних діячів освіти і науки, стипендіями Президента
України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Державними стипендіями Героїв Небесної
сотні
Завдання бюджетної програми
Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки
Присудження та виплата щомісячних стипендій Президента України для молодих вчених
Призначення та виплата щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Вмплата державних стипендій видатним діячам освіти і науки
Виплата премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
Виплата Державних стипендій Героїв Небесної сотні
Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки

од.

Указ Президента України від
31.05.2016 №230

15,0

Кількість щорічних премій Президента України для молодих вчених

од.

Указ Президента України від
29.12.2017 № 458/2017

40,0

Кількість стипендій Президента України для молодих вчених

од.

Указ Президента України від
22.03.1994 № 100

290,0

Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

од.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
16.08.1994 № 560

300,0

Кількість стипендій видатним діячам освіти (довічних)

од.

Указ Президента України від
10.09.2011 № 906

100,0

Кількість стипендій видатним діячам освіти (дворічні)

од.

Указ Президента України від
10.09.2011 № 906

100,0

Кількість державних стипендій видатним діячам науки (довічні)

од.

Указ Президента України від
10.09.2011 № 906

100,0

Ì382592;Î
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Кількість державних стипендій видатним діячам науки (дворічні)

од.

Указ Президента України від
10.09.11 № 906

100,0

Кількість стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської од.
молоді імені Тараса Шевченка

Указ Президента України від
30.09.2010 №928

39,0

Кількість премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

од.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
01.08.2012. № 701

Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки

тис.грн.

Указ Президента України від
11.10.16 №440

270,0

Розмір премії Президента України для молодих вчених

тис.грн.

Указ Президента України від
12.06.2000 №779

40,0

Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.01.2019

грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
27.08.08 № 757

2 305,2

Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.07.2019

грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
27.08.08 № 757

2 408,4

Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.01.20

грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
27.08.08 № 757

2 522,4

Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.01.2019

грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
27.08.08 № 757

1 921,0

Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.07.2019

грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
27.08.08 № 757

2 007,0

Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.01.20

грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
27.08.08 № 757

2 102,0

Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.01.19

грн.

Указ Президента України від
10.09.11 № 906

2 245,5

Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.07.19

грн.

Указ Президента України від
10.09.11 № 906

2 346,0

Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.01.20

грн.

Указ Президента України від
10.09.11 № 906

2 457,0

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської
молоді імені Тараса Шевченка учням 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ліцеїстам військових
ліцеїв, учням професійно-технічних навчальних закладів

грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
28.12.16 № 1047 зі змінами

1 420,0

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської
молоді імені Тараса Шевченка студентам і курсантам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр"

грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
28.12.2016 № 1047 зі
змінами

1 770,0

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської
грн.
молоді імені Тараса Шевченка студентам і курсантам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"

Постанова Кабінету
Міністрів України від
28.12.2016 № 1047 зі
змінами

2 600,0

5,0

продукту
Кількість проведених наукових засідань (засідання секцій Комітету, пленумів та президій Комітету, та офіційних вручень)

од.

Управлінський облік

Кількість наданих офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах

од.

Управлінський облік

260,0

Кількість виготовлених інформаційних матеріалів, пов'язаних з роботою Комітету

од.

Управлінський облік

1 450,0

Кількість виготовленних почесних знаків та іменних дипломів лауреатів Державної премії України та премії Президента
України для молодих вчених

од.

Управлінський облік

230,0

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

52,0
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№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2019

од.

Наказ Комітету від 13.10.217
№ 14/01-11

290,0

Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2020

од.

Управлінський облік

285,0

Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2019

од.

Наказ Комітету від
28.11.2017 № 19/01-11

300,0

Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2020

од.

Управлінський облік

300,0

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (дворічні) на 01.01.2018

од.

Управлінський облік

55,0

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (дворічні) на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

33,0

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (довічні) на 01.01.2018

од.

Управлінський облік

91,0

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (довічні) на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

91,0

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2018

од.

Управлінський облік

100,0

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

100,0

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (довічні) на 01.01.2018

од.

Управлінський облік

100,0

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (довічні) на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

100,0

Своєчасність виплати Державних премій України в галузі науки і техніки

відс.

Управлінський облік

100,0

Своєчасність здійснення виплат щомісячних стипендій

відс.

Управлінський облік

100,0

Указ Президента України від
07.11.2013 №860/2013

100,0

якості

Своєчасність здійснення виплат призначених стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного відс.
конкурсу учнівської та студенської молоді імені Тараса Шевченка

Ì382592;Î
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КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201100

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з
посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти.
Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення належних умов для життя, навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації
2. Забезпечення набуття вихованцями необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки
3. Впровадження освітньої діяльності для обдарованих дітей та кваліфікованих спортсменів

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість загальноосвітніх ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших
загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності

од.

Управлінський облік

6,0

Кількість шкіл соціальної реабілітації

од.

Управлінський облік

9,0

в тому числі кількість шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації

од.

Управлінський облік

8,0

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі

осіб

Штатний розпис

1 404,5

педагогічного персоналу

осіб

Штатний розпис

543,5

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

осіб

Штатний розпис

28,0

спеціалістів

осіб

Штатний розпис

250,5

робітників

осіб

Штатний розпис

516,5

посад що заміщені військовослужбовцями

осіб

Штатний розпис

66,0

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018 р.

осіб

Штатний розпис

1 404,5

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 р.

осіб

Штатний розпис

1 404,5

Середньорічна кількість загальноосвітніх ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою чол.
та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності

Управлінський облік

5 325,0

Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації

чол.

Управлінський облік

8,0

грн.

Управлінський облік

34 995,7

продукту

ефективності
Середні витрати на 1 учня у загальноосвітніх ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною
підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності

Ì382592;Î
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якості
Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску

відс.

Управлінський облік

Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017
року

відс.

Управлінський облік

Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня
2017 року

відс.

Управлінський облік
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КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201120

Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними
позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Формування знань та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовці
до активної громадської діяльності, створення умов для соціального захисту, організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань дітей та молоді.
Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення організації виховного процесу в позашкільних навчальних закладах та заходів з позашкільної роботи.
2. Створення для обдарованих дітей та молоді розвивального освітнього середовища, проведення всеукраїнських масових заходів з дослідницько-експериментального
напряму позашкільної освіти.
3. Поліпшення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю, дослідницької діяльності учнів, підвищення професійної
компетентності педагогічних кадрів системи Малої академії наук України.
4. Пропагування серед дітей та молоді цінності наукових знань, умінь та навичок пошуково-дослідницької роботи, популяризація діяльності Малої академії наук України,
здобутків обдарованої учнівської молоді та кращого досвіду науково-педагогічних працівників.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість навчальних закладів

од.

Внутрішньогосподарський
облік

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:

чол.

Штатний розпис

582,0

30,0

педагогічного персоналу

чол.

Штатний розпис

262,0

19,0

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

16,0

спеціалістів

од.

Штатний розпис

212,0

6,0

робітників

од.

Штатний розпис

92,0

5,0

Кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

чол.

Указ Президента України від
16.05.2006 № 398,
внутрішньоуправлінський
облік

Розмір стипендії Призидента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
продукту

грн.

Постанова КМУ від
28.12.2016 № 1047

Ì382592;Î
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5,0

270,0

2 600,0
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Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою

осіб

Внутрішньогосподарський
облік

36 643,0

Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи

осіб

Внутрішньогосподарський
облік

3 900,0

Кількість проведених всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої
роботи

од.

Внутрішньогосподарський
облік

104,0

5,0

Кількість учнів - учасників всеукраїнських заходів

од.

Внутрішньогосподарський
облік

25 625,0

67,0

Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Малої
академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

од.

Внутрішньогосподарський
облік

60,0

Кількість дітей - учасників заходів, що проведені в рамках міжнародного співробітництва

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

138,0

Кількість працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які взяли участь у
проведенні заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків

од.

Внутрішньогосподарський
облік

955,0

Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва

од.

Внутрішньогосподарський
облік

28,0

Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань
Малої академії наук України

од.

Договори, акти

Кількість дітей, що взяли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних предметів і Всеукраїнському
конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

Площа приміщень НЦ "Мала академія наук України " на якій проведено капітальний ремонт

кв. м.

Договори, акти

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій та учбових
майстерень Національного центру "Мала академі наук України"
ефективності

од.

Договори, акти

Середні витрати на 1 дитину, яка охоплена позашкільною освітою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

2 408,7

Середні витрати на 1 дитину, яка залучена до заходів з позашкільної роботи

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

509,9

Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу Малої академії наук України

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

52 884,6

Середні витрати на проведення одного заходу (семінару, конференції, майстер-класу) з підвищення кваліфікації працівників
Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

4 166,6

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Малої академії наук України, позашкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

261,7

Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

196 428,5

Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та грн.
періодичних видань Малої академії наук України
якості

Договори, акти

Питома вага переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у загальній кількості дітей, що взяли участь у
змаганнях

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

Рівень готовності проектно-кошторисної документації для реконструкції дитячого оздоровчого табору "Вимпел"

відс.

Внутрішньоуправлінський
облік

Рівень виконання робіт з капітального ремонту орендованих НЦ "Мала академія наук України"

відс.

Внутрішньоуправлінський
облік

Ì382592;Î
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4 361,0

1 474,5

6,2

6 539,0
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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201130

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне
забезпечення закладів професійно-технічної освіти

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійно-технічної освіти в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах
при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу.
Завдання бюджетної програми
1. Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, сприяння
підвищенню якості підготовки кадрів.
2. Методичне забезпечення навчально-методичного процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість училищ соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладів при виправних колоніях та кримінально- од.
виконавчих установах закритого типу

Внутрішньогосподарський
облік

79,0

Кількість методичних установ

од.

Внутрішньогосподарський
облік

26,0

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:

од.

Штатний розпис

1 905,9

педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

290,4

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

623,0

майстрів виробничого навчання

од.

Штатний розпис

648,0

спеціалістів

од.

Штатний розпис

257,5

11,0

робітників

од.

Штатний розпис

87,0

4,0

Кількість слухачів в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих
установах закритого типу

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

5 708,0

Кількість учнів в училищах соціальної реабілітації

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

16,0

Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

16,0

Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

16,0

чол.

Держзамовлення

продукту

Ì382592;Î

Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

7 397,0

24,5
9,5

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Випуск кваліфікованих робітників

чол.

Держзамовлення

7 176,0

Кількість погоджених навчальних планів методичними установами

од.

Внутрішньогосподарський
облік

2 345,0

Середні витрати на 1 слухача в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінальновиконавчих установах закритого типу

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

20 609,7

Середні витрати на 1 учня в училищах соціальної реабілітації

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

415 375,0

Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

ефективності

якості

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201160

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Відповідно до Конституції України громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних навчальних закладах на конкурсній основі.
Прийом до вищих навчальних закладів визначається згідно з державним замовленням.
Завдання Державного бюджету;
- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів;
- забезпечення організації навчального процесу ВНЗ III і ІV рівня акредитації в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів
- утримання ВНЗ ІII -IV р.а.;
- забезпечення гарантованого державного соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.
Завдання бюджетної програми
- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів;
- забезпечення організації навчального процесу ВНЗ III і ІV рівня акредитації в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів.
- утримання ВНЗ ІII -IV р.а.;
- забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість навчальних закладів

од.

управлінський облік (форма
3-2)

156,0

Всього середньорічне число штатних одиниць (в тому числі):

од.

управлінський облік (форма
3-2)

120 144,5

68 087,0

Науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма
3-2)

45 500,0

28 567,0

Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма
3-2)

2 099,5

810,0

Педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма
3-2)

4 703,0

1 670,0

Спеціалістів

осіб

управлінський облік (форма
3-2)

41 213,0

18 764,0

осіб

управлінський облік (форма
3-2)

26 629,0

18 276,0

Ì382592;Î

Робітників

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

грн.

постанова КМУ від
05.04.1994 №226

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

грн.

Закон України від 13.01.2005
№2342-IV. постанова КМУ
від 28.12.2016 №1047

7 080,0

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва

чол.

управлінський облік (форма
3-2)

3 125,0

2 889,0

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

од.

управлінський облік (форма
3-2)

7 672,0

1 796,0

Середньорічна кількість докторантів

од.

управлінський облік (форма
3-2)

804,0

78,0

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання

од.

управлінський облік (форма
3-2)

318 448,0

218 100,0

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання

од.

управлінський облік (форма
3-2)

35 323,8

210 400,0

Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання

од.

управлінський облік (форма
3-2)

Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні

од.

управлінський облік (форма
3-2)

7 955,0

Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою

од.

управлінський облік (форма
3-2)

540,0

Кількість вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

210,0

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, у тому числі:

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

27 717,1

5 944,0

викладачів у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

10 948,4

3 100,0

адмінперсоналу у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, за умовами оплати віднесених до педадогічного
персоналу

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

3 741,7

530,0

спеціалістів у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

6 478,3

914,0

робітників у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

6 548,7

1 400,0

Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації на 01.01.2017

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

27 717,1

5 944,0

Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації на 01.01.2018

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

27 717,1

5 944,0

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

90 509,0

22 493,0

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

5 266,0

9 193,0

Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів
акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

1 806,0

Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

1 196,0

11 118,0

1 200,0

Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І грн.
і ІІ рівнів акредитації

постанова КМУ № 226 від
05.04.1994

12 162,0

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І і ІІ грн.
рівнів акредитації

ЗУ від 13.01.2005р №2342IV,
постанова від 28.12.2016 р.
№1047

7 080,0

продукту

Ì382592;Î

Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

осіб

управлінський облік (форма
3-2)

45,0

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

осіб

управлінський облік (форма
3-2)

Випуск докторантів

осіб

управлінський облік (форма
3-2)

304,0

22,0

Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації

осіб

управлінський облік (форма
3-2)

100,0

3,0

Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)

осіб

управлінський облік (форма
3-2)

66 100,0

52 100,0

Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для
придбання навчальної літератури

чол.

управлінський облік (форма
3-2)

8 455,0

Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними
спеціальностями

чол.

управлінський облік (форма
3-2)

1 445,0

Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову
грошову допомогу при працевлаштуванні

чол.

управлінський облік (форма
3-2)

2 157,0

Кількість випускників денної форми навчання (спеціалісти і магістри)

осіб

управлінський облік (форма
3-2)

77 700,0

Прийом студентів на денну форму навчання у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

28 149,0

Випуск студентів денної форму навчання у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

22 241,0

Кількість осіб із числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, яким виплачено щорічну допомогу
для придбання навчальної літератури

чол.

Управлінський облік

1 806,0

Кількість випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, яким виплачено одноразову
грошову допомогу при
працевлаштуванні

чол.

Управлінський облік

757,0

Кількість місць (ліжок) у гуртожитках у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік

Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва

грн.

управлінський облік

Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва

грн.

Середні витрати на навчання одного докторанта

грн.

Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент)

244,0

41 000,0

ефективності
30 101,2

24 840,2

управлінський облік

73 125,0

31 706,5

управлінський облік

102 444,7

40 657,6

грн.

управлінський облік

44 409,1

35 526,2

Середні витрати на навчання 1 студента у вищому навчальному закладі І і ІІ рівня акредитації

грн.

Управлінський облік

24 877,9

Середні витрати на 1 ліжко-місце у гуртожитках у вищому навчальному закладі І і ІІ рівня акредитації

грн.

Управлінський облік

Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску

відс.

внутрішньоуправлінський
облік

100,0

Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому

відс.

внутрішньоуправлінський
облік

55,9

Питома вага працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання відс.

розрахунок

42,0

20,0

Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску відс.

внутрішньоуправлінський
облік

32,9

22,7

Питома вага осіб у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, які отримали відповідний документ про
освіту у загальній кількості випуску

відс.

Управлінський облік

100,0

Питома вага осіб у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за
державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб

відс.

Управлінський облік

69,1

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року (крім
заборгованості АР Крим, Донецької та Луганської областей) у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

відс.

Управлінський облік

якості

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201170

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності закладів освіти.
Завдання бюджетної програми
1. Своєчасне виготовлення документів про освіту та забезпечення ними закладів освіти.
2. Методичне забезпечення навчально-методичного та навчально-виховного процесу у закладах освіти, проведення масових організаційних заходів, вивчення та
впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду.
3. Організація видання, придбання, зберігання та доставки підручників і посібників (у тому числі електронних) для учнів та педагогічних працівників закладів загальної
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
4. Організація видання, придбання, зберігання і доставки навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних закладів освіти.
5. Забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість закладів

од.

Внутрішньогосподарський
облік

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:

од.

Штатний розпис

644,0

наукового персоналу

од.

Штатний розпис

190,0

4,0

педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

207,0

10,0

спеціалістів

од.

Штатний розпис

197,0

4,0

робітників

од.

Штатний розпис

50,0

6,0

Кількість виготовлених свідоцтв про базову загальну середню освіту

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

369 990,0

Кількість виготовлених свідоцтв про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з
порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою )

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

2 700,0

Кількість виготовлених атестатів про повну загальну середню освіту

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

273 240,0

Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

371 000,0

4,0

продукту
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Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників од.
з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

2 900,0

Кількість виготовлених довідок про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою (для випускників з
помірною розумовою відсталістю)

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

300,0

Кількість виготовлених додатків до атестатів про повну загальну середню освіту

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

277 000,0

Кількість виготовлених похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

383 000,0

Кількість виготовлених похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

52 000,0

Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

6 600,0

Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

4 400,0

Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

12,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

97 302,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних закладів освіти

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів 1 класу закладів загальної
середньої освіти з навчанням українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням мовами національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів 1 класу закладів загальної
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 1 класу спеціальних закладів загальної середньої
освіти

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів 1 класу спеціальних закладів
загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням мовами національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників словників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням мовами національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників словників для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

41 368,0

Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

1 006 400,0

Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

1 481 481,0

Кількість примірників підручників, посібників та навчально-методичної літератури доставлених по регіонам

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

од.

Внутрішньогосподарський
облік
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Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 9 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 9 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням мовами національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників двомовних словників для шкіл з мовами національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для 2 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

3 155 510,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для 2 класу закладів загальної середньої
освіти з навчанням українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

540 301,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для 2 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
мовами національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

161 060,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів 2 класу загальноосвітніх
навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

24 743,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 2 класу спеціальних закладів освіти

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

44 192,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для 6 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

983 613,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для 6 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
мовами нац. меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

70 644,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

7 332 505,0

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
мовами нац. меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

132 505,0

Кількість виготовлених примірників словників для 6 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

37 641,0

Кількість виготовлених примірників словників для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин
ефективності

од.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

23 874,0

Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

28,5

Середня вартість виготовлення 1 атестату про повну загальну середню освіту

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

34,0

Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з грн.
порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

28,5

Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

2,2

Середня вартість виготовлення 1 додатку до атестату про повну загальну середню освіту

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

2,1

Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для
випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

34,0

Середня вартість виготовлення 1 довідки про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою (для випускників грн.
з помірною розумовою відсталістю)

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

34,0

Середня вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні"

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

2,0

Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

2,1

Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

66,0

Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

64,0

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

173 333,3

Ì382592;Î

Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

2 500,0

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних закладів освіти грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів професійно-технічних навчальних закладів

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською
мовою навчання

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
російською та іншими мовами національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника двомовного словника для шкіл з мовами національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника з аудіосупроводом для учнів 1 класу закладів загальної середньої
освіти з навчанням українською мовою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
мовами національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника з аудіосупроводом для учнів 1 класу закладів загальної середньої
освіти з навчанням мовами національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника з аудіосупроводом для учнів 1 класу спеціальних закладів загальної
середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
мовами національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника словника для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
мовами національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника словника для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

531,8

Середня вартість 1 примірника навчального посібника серії "Шкільна бібліотека"

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

31,3

Середня вартість 1 примірника навчально-методичної літератури

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

27,0

Середня вартість доставки одного примірника підручника, посібника по регіонам

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для 2 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

40,0

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника з аудіосупроводом для 2 класу закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

75,6

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для 2 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

131,7

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника з аудіосупроводом для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням мовами національних меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

158,7

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 2 класу спеціальних закладів освіти

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

526,0

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для 6 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

43,0

Ì382592;Î
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Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для 6 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
нац. меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

175,0

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням
українською мовою

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

45,0

Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
нац. меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

195,0

Середня вартість 1 примірника словника для 6 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних
меншин

грн.

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

118,8

Середня вартість 1 примірника словника для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних грн.
меншин
якості

Внутрішньогосподарський
облік, договори, акти

118,8

Рівень забезпечення випускників закладів загальної середньої освіти випускними документами про освіту

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

100,0

Рівень забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

120,0

Рівень забезпечення підручниками учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти

відс.

Внутрішньогосподарський
облік

160,0

Ì382592;Î
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201180

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти та всеукраїнського конкурсу "Учитель року".
Завдання бюджетної програми
1.Організація та забезпечення проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти.
2. Організація та забезпечення проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року".

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (в. т. ч. Інтернет - олімпіад, відбірково-тренувальних
зборів)

од.

Внутрішньогосподарський
облік

26,0

Кількість міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів

од.

Внутрішньогосподарський
облік

8,0

Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

од.

Внутрішньогосподарський
облік

5,0

Кількість "VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат"

од.

Внутрішньогосподарський
облік

1,0

Кількість міжнародних студентських олімпіад

од.

Внутрішньогосподарський
облік

продукту
Кількість учасників фінальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (в. т. ч. Інтернет - олімпіад, чол.
відбірково- тренувальних зборів)

Внутрішньогосподарський
облік

3 500,0

Кількість учасників, що взяли участь у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

53,0

Кількість учасників третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

175,0

Кількість учасників VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

500,0

Кількість учасників міжнародних студентських олімпіад

чол.

Внутрішньогосподарський
облік

Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету грн.
(в. т. ч. Інтернет - олімпіади, відбірково- тренувальних зборів)

Внутрішньогосподарський
облік

ефективності

Ì382592;Î
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149 230,7
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№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Середні витрати на участь команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

437 500,0

Середні витрати на забезпечення організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за однією номінацією

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

200 000,0

Середні витрати на проведення VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

5 620 000,0

Середні витрати на проведення 1 міжнародної студентської олімпіади

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

Кількість зайнятих представниками України призових місць у міжнародних олімпіадах

од.

Протоколи змагань

в тому числі І місце

од.

Протоколи змагань

4,0

в тому числі ІІ місце

од.

Протоколи змагань

14,0

в тому числі ІІІ місце

од.

Протоколи змагань

19,0

якості

Ì382592;Î
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201190

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати академічних стипендій
Завдання бюджетної програми
Головним завданням бюджетної програми є забезпечення виплати академічних стипендій

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

980,0

Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

1 300,0

Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які досягли особливих
успіхів в навчанні

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

1 426,0

Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які досягли особливих грн.
успіхів в навчанні

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

1 892,0

Ì382592;Î
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Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за
спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено
підвищений розмір академічних стипендій

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

1 250,0

Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за
спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено
підвищений розмір академічних стипендій

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

1 660,0

Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за
спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено
підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

1 819,0

Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за
спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено
підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

2 416,0

Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

2 130,0

Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

2 720,0

Розмір іменних стипендії Верховної Ради України для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації

грн.

постанова № 226/96-ВР від
05.06.1996 р.

1 800,0

Розмір іменних стипендії Верховної Ради України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації

грн.

постанова № 226/96-ВР від
05.06.1996 р.

2 300,0

Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України для вищих навчальних закладів III-IV
рівня акредитації

грн.

постанова КМУ від
28.12.2016р. №1047,
постанова КМУ від
28.12.16р. №1050,
постанова КМУ від
08.11.2017р. №918

2 480,0

Середньорічна чисельність стипендіатів всього

чол.

Управлінський облік

184 368,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали мінімальну
академічну стипендію

чол.

форма 3-2

31 061,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали мінімальну
академічну стипендію

чол.

форма 3-2

70 277,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали підвищену академічну чол.
стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні

форма 3-2

3 487,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали підвищену
академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні

форма 3-2

35 251,0

продукту

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

чол.

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями
(спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну
стипендію

чол.

форма 3-2

5 841,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за
спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену
академічну стипендію

чол.

форма 3-2

32 325,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями
(спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну
стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні

чол.

форма 3-2

613,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за
спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену
академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні

чол.

форма 3-2

4 734,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали академічну стипендію чол.
Президента України

форма 3-2

53,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали академічну
стипендію Президента України

чол.

форма 3-2

332,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали іменні стипендії
Верховної Ради України

чол.

форма 3-2

64,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали іменні стипендії
Верховної Ради України

чол.

форма 3-2

215,0

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали стипендію
Кабінету Міністрів України
ефективності

чол.

форма 3-2

166,0

Середні витрати на виплату академічних стипендій на місяць

грн.

Управлінський облік

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

1 455,8

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та
водному транспорті

2201200
КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Пільгове перевезення студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ
Завдання бюджетної програми
Забезпечення пільгового перевезення студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному транспорті

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Витрати на перевезення студентів та учнів ПТНЗ у залізничному транспорті

тис.грн.

фінансова та бухгалтерська
звітність

18 000,0

Кількість студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ, які забезпечені пільговим перевезенням у залізничному транспорті за рахунок
бюджетних коштів
ефективності

тис.од.

Внутрішньогосподарський
облік

891,0

Середня вартість компенсації вартості однієї поїздки студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ за рахунок бюджетних коштів

грн.

Внутрішньогосподарський
облік

20,2

продукту

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201210

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Надання молодим громадянам України цільових пільгових кредитів для здобуття освіти за денною , вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах
незалежно від форм власності.
Завдання бюджетної програми
Надання молодим громадянам України цільових пільгових кредитів для здобуття освіти

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти

тис.грн.

Управлінський облік

36 850,0

осіб

Управлінський облік

1 225,0

грн.

фінансова та бухг. звітність

продукту
Кількість осіб, яким планується надати пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти
ефективності
Середній розмір кредитування для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

30 081,6

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201250

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової,
переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців на високому професійному рівні відповідно до потреб ринку у встановленій періодичності на
замовлення підприємств і організацій агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості, медичної та фармацевтичної галузі.
Завдання бюджетної програми
Підвищити кваліфікацію керівників, працівників і спеціалістів харчової переробної промисловості та агропромислового комплексі, медичних та фармацевтичних кадрів.
Розробити науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до чинних вимог.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість навчальних закладів

од.

управлінський облік

7,0

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць ( в тому числі):

од.

управлінський облік

248,0

89,5

науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік

64,5

7,7

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік

6,5

0,5

педагогічного персоналу

од.

управлінський облік

27,0

6,3

спеціалістів

од.

управлінський облік

117,5

16,0

робітників

од.

управлінський облік

29,5

57,0

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу

од.

управлінський облік

3,0

2,0

Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2018

од.

штатний розпис

248,0

89,5

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019

од.

штатний розпис

248,0

89,5

Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію

чол.

управлінський облік

12 498,0

12 500,0

Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ордирнатурі

чол.

управлінський облік

46,0

Кількість вчителів-тренерів, готуватимуть вчителів в умовах роботи Нової української школи

чол.

управлінський облік

Витрати на 1 слухача, якіий підвищив кваліфікацію

грн.

управлінський облік

2 052,3

Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі

грн.

управлінський облік

48 887,7

продукту

ефективності

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

5 510,7

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Витрати на 1 вчителя-тренера, який готуватиме вчителів в регіонах в умовах роботи Нової української школи

грн.

управлінський облік

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності

відс.

управлінський облік

Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року

відс.

управлінський облік

Рівень задоволення слухачів яківстю послуг з підвищення кваліфікації

відс.

анкетування

Питома вага вчителів підготовлених для роботи в Новій українській школі, у загальній кількості

відс.

управлінський облік

якості

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201280

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Основна мета програми "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка":
забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої освіти;
забезпечення освітньої діяльності щодо підготовки та перепідготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, що відповідає стандартам вищої освіти;
підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у різних галузях економіки;
провадження культурно - освітньої діяльності;
організація і проведення конференцій та освітніх заходів;
виконання інших завдань відповідно до Закону України "Про вищу освіту", підготовка і перепідготовка та атестація фахівців із зарубіжних країн за міжурядовими
угодами, контрактами з фізичними та юридичними особами або за рахунок коштів, що надходять на рахунок Університету.
Завдання бюджетної програми
Головним завданням бюджетної програми є забезпечення навчального процесу студентів, аспірантів, докторантів.
В 2019 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка планує навчати:
за рахунок видатків загального фонду середньорічна кількість:
студентів денної форми навчання
- 13192 чол.
cтудентів заочної форми навчання
- 331 чол.
Аспірантів з відривом від виробництва - 594 чол.
Аспірантів без відриву від виробництва- 67 чол.
Докторантів
- 28
чол.
за рахунок видатків спеціального фонду :
студентів денної форми
- 6461 чол.
Студентів заочної форми
- 2734 чол.
Аспірантів з відривом від виробництва - 77 чол.
Аспірантів без відриву від виробництва - 147 чол.
Докторантів
- 4
чол.
Слухачів денної форми
- 590 чол.
Слухачів вечірньої форми
- 414 чол.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Ì382592;Î
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Одиниця виміру

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд
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Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу

од.

Бухгалтерський звіт

1 735,0

890,0

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесені до науково-педагогічного
персоналу

од.

Бухгалтерський звіт

60,0

14,0

Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу

од.

Бухгалтерський звіт

105,0

36,0

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

од.

Бухгалтерський звіт

1 817,0

450,0

Середньорічне число штатних одиниць робітників

од.

Бухгалтерський звіт

1 404,0

740,0

Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)

од.

Бухгалтерський звіт

2 784,0

1 290,0

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання

од.

Бухгалтерський звіт

13 192,0

6 461,0

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання

од.

Бухгалтерський звіт

331,0

2 734,0

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

од.

Бухгалтерський звіт

594,0

77,0

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва

од.

Бухгалтерський звіт

67,0

147,0

Середньорічна кількість докторантів

од.

Бухгалтерський звіт

28,0

Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання підготовчого відділення

од.

Бухгалтерський звіт

590,0

Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання підготовчого відділення

од.

Бухгалтерський звіт

414,0

Витрати на 1 студента (приведений контингент)

грн.

Розрахунок

68 550,5

49 019,1

Витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва

грн.

Розрахунок

109 836,7

53 494,8

Витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва

грн.

Розрахунок

23 700,0

38 493,2

Витрати на 1 докторанта

грн.

Розрахунок

138 746,4

73 375,0

Витрати на 1 слухача (приведений контингент) підготовчого відділення

грн.

Розрахунок

Питома вага осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому

відс.

Статистична звітність

68,3

Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску

відс.

Статистична звітність

62,6

29,0

Питома вага осіб, які отримують відповідний документів про освіту у загальному випуску

відс.

Бухгалтерський звіт

100,0

100,0

продукту

4,0

ефективності

56 068,3

якості
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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання
(найменування бюджетної програми)

КВК

2201290
КПКВК

Мета бюджетної програми
Фундаментальні дослідження спрямовані на одержання нових знань з природничих та соціогуманітарних наук і носять теоретичний та експериментальний характер.
Результатом фундаментальних досліджень є гіпотези, теорії, моделі, закономірності, механізми, нові методи досліджень, які закінчуються рекомендаціями щодо
постановки прикладних досліджень з метою практичного використання одержаних нових знань, науковими публікаціями, дисертаціями, крім того, отримані результати
використовуються в навчальному процесі при підготовці спеціалістів усіх рівнів, у тому числі і вищої кваліфікації.
Прикладні наукові та науково-технічні розробки спрямовані на використання результатів фундаментальних досліджень та новітніх технологій, приладів, методів
діагностики та лікування, одержання нових знань з метою практичного використання для розробки технічних нововведень. Кінцевим результатом прикладних досліджень
будуть рекомендації щодо створення технологій, методів, приладів. Крім того, отримані результати будуть використані в навчальному процесі при підготовці спеціалістів
усіх рівнів, у тому числі вищої кваліфікації.
Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання спрямована на заходи щодо збереження та належного функціонування унікальної колекції тропічних і
субтропічних рослин Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Основна мета проведення наукових заходів - обмін інформацією, отриманою різними науковими колективами та школами, апробація отриманих результатів, координація
зусиль та вирішення пріоритетних завдань певних галузей знань.
Завдання бюджетної програми
Згідно з проектом тематичного плану на 2019 рік (граничні обсяги) за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету планується провести фундаментальні
дослідження по 25 темах. З метою забезпечення комплексності досліджень, зосередженні зусиль на пріоритетних напрямах та координації досліджень, зазначені теми
об'єднано в 8 Комплексних наукових програм: "Астрономія та фізика космосу", "Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини",
"Інформатизація суспільства", "Конденсований стан - фізичні основи новітніх технологій", "Міждисциплінарні високотехнологічні дослідження об'єктів природного та
штучного походження", "Нові речовини і матеріали" з підпрограмою "Матеріалознавство та технології неоднорідних та наносистем", "Новітні та ресурсозберігаючі
технології", "Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів". Прикладні дослідження та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів
виконуватимуться по 8 комплексним науковим програмам Університету: "Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини", "Міждисциплінарні
високотехнологічні дослідження об'єктів природного та штучного походження", "Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації",
"Надра", "Нові речовини і матеріали" з підпрограмою "Матеріалознавство та технології неоднорідних та наносистем", "Новітні та ресурсозберігаючі технології",
"Регіональні проблеми раціонального природокористування", "Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів". Згідно з проектом тематичного
плану на 2019 рік (граничні обсяги) планується виконання прикладних досліджень та науково-технічних розробок по 19 темах. Їх результатом будуть рекомендації щодо
технічних нововведень (інновацій).
За рахунок коштів загального фонду державного бюджету в 2019 році планується провести 12 конференцій на суму 49,9 тис. грн.

Проведення наукових міжнародних і всеукраїнських конференцій
Збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Результативні показники бюджетної програми
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Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
од.
Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука),
бухгалтерська звітність
(форма №3-1), штатний
розпис

1,0

Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в т.ч.:

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука),
бухгалтерська звітність
(форма №3-1), штатний
розпис

532,2

48,5

дослідники

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука),
бухгалтерська звітність
(форма №3-1), штатний
розпис

451,0

39,0

техніки

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука),
бухгалтерська звітність
(форма №3-1), штатний
розпис

5,0

4,0

спеціалісти

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука),
бухгалтерська звітність
(форма №3-1), штатний
розпис

74,7

5,5

робітники

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука),
бухгалтерська звітність
(форма №3-1), штатний
розпис

1,5

Кількість штатних працівників на 01.01.2018

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука),
бухгалтерська звітність
(форма №3-1), штатний
розпис

532,2

48,5

Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, які виконуються за од.
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

тематичний план науководослідних робіт, звіт про
виконання

25,0

37,0

Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок , які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки

од.

тематичний план науководослідних робіт, звіт про
виконання

19,0

12,0

Кількість штатних працівників, на кінець року

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука),
бухгалтерська звітність
(форма №3-1), штатний
розпис

532,2

48,5

Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання

од.

Постанова КМУ від 28 січня
2015р. № 59-р
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продукту
од.
Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, завершених та
впроваджених у поточному році

од.

тематичний план науководослідних робіт, звіт про
виконання НДКР

Кількість виданих монографій

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука)

95,0

Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука)

130,0

1,0

37,0

Кількість наданих платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка од.
науково-технічної інформації, тощо)

договори, акти виконаних
робіт

Кількість опублікованих наукових статей

од.

статистична звітність
(форма 3 - наука)

Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених та впроваджених у поточному році

од.

тематичний план науководослідних робіт, звіт про
виконання НДКР

Кількість придбаного наукоємного обладнання

од.

договори, управлінський
облік

Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій

од.

статистична звітність

Кількість проведених наукових конференцій

од.

план-графік конференцій,
затверджений наказом
ректора

Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних
наук

тис.грн.

управлінський облік

2 516,5

108,5

Середні витрати на виконання 1прикладного дослідження, науково-технічної розробки

тис.грн.

управлінський облік

2 371,9

375,7

Середня вартість однієї іншої платної послуги, що надана бюджетною науковою установою (науково-технічна експертиза,
розробка науково-технічної інформації тощо)

тис.грн.

управлінський облік

56,2

Середня вартість 1 наукоємного обладнання

тис.грн.

управлінський облік

210,7

Середня вартість проведення 1 конференції

тис.грн.

внутрішньо-відомча
звітність

Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки у загальній їх кількості завершених у поточному
році

відс.

тематичний план науководослідних робіт, розрахунок

Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених у поточному році у загальній їх кількості

відс.

Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, впроваджених в подальші розробки та мають практичне
застосування у загальній їх кількості завершених у поточному році

120,0
5 500,0
1,0

12,0

8,0
1 155,0
12,0

ефективності

4,2

якості
100,0

100,0

тематичний план науководослідних робіт, звіт про
виконання

5,3

100,0

відс.

тематичний план науководослідних робіт, звіт про
виконання

100,0

100,0

Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять
національне надбання

відс.

план заходів, звіт про
виконання

100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості , зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017

відс.

бюджетна звітність

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018

відс.

бюджетна звітність
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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень та Державного фонду фундаментальних досліджень, грантова підтримка
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

2201300
КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

Джерело інформації

3

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Штатна чисельність працівників

осіб

статистична звітність,
форма 3-наука

25,0

дослідники

осіб

статистична звітність,
форма 3-наука

16,0

техніки

осіб

статистична звітність,
форма 3-наука

2,0

спеціалісти

осіб

статистична звітність,
форма 3-наука

6,0

робітники

осіб

статистична звітність,
форма 3-наука

1,0

Витрати, передбачені на грантову підтримку фундаментальних дослідженнь у галузі природничих, технічних, суспільних та
гуманітарних наук

тис.грн.

управлінський облік

112 500,0

Витрати, передбачені на грантову підтримку прикладних наукових дослідженнь і науково-технічнічних (експериментальних)
розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
продукту

тис.грн.

управлінський облік

124 914,1

Кількість фундаментальних досліджень

од.

договори, акти, звіти за
договорами

130,0

Кількість проведених експертиз конкурсних проектів ДФФД

од.

управлінський облік

220,0

Обсяг інформаційно-аналітичних матеріалів, підготовлених та опублікованих за підсумками конкурсної діяльності ДФФД

тис.арк.

акти, звіти

Кількість фундаментальних дослідженнь у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук

од.

договори, акти, звіти за
договорами

250,0

Кількість прикладних наукових дослідженнь і науково-технічнічних (експериментальних) розробок за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки

од.

договори, акти, звіти за
договорами

200,0

Кількість проведених експертиз конкурсних проектів НФД

од.

управлінський облік

670,0
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ефективності
Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження кункурсів ДФФД

тис.грн.

управлінський облік

167,2

Середні витрати на проведення 1 експертизи конкурсних проектів ДФФД

тис.грн.

управлінський облік

0,9

Середні витрати на виконання 1гранту фундаментального дослідження у галузі природничих, технічних, суспільних та
гуманітарних наук

тис.грн.

управлінський облік

450,0

Середні витрати на виконання 1 гранту прикладного наукового дослідження і науково-технічнічної (експериментальної)
розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

тис.грн.

управлінський облік

624,6

Середні витрати на проведення 1 експертизи конкурсних проектів НФД

тис.грн.

управлінський облік

1,5

Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році від загальної їх кількості

відс.

управлінський облік

100,0

Частка завершених фундаментальних дослідженнь у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук

відс.

управлінський облік

100,0

Частка завершених прикладних наукових дослідженнь і науково-технічнічних (експериментальних) розробок за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

відс.

управлінський облік

100,0

якості
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201310

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Створення умов для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді та їх участь у міжнародних змаганнях різного рівня.
Завдання бюджетної програми
Забезпечення участі студентської збірної команди України у міжнародних змаганнях.
Забезпечення належного функціонування установ та закладів, підпорядкованих Комітету.
Проведення фізкультурно-масових, оздоровчо-спортивних заходів, здійснення спортивної діяльності серед учнівської та студентської молоді, їх підготовка та участь у
відповідних міжнародних змаганнях, відзнака чемпіонів, призерів.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ

осіб

План комплектування
відділень ЦШВСМ,
статистична звітність/Форма
8-ФК "Звіт школи вищої
спортивної майстерності"

84,0

Кількість ставок працівників ЦШВСМ

од.

Штатний розпис

62,0

в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ

од.

Штатний розпис

27,0

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

10,0

Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)

од.

Витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців

26,0

Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень

од.

Штатний розпис

Кількість спортивних споруд

од.

Витяг з форми 2б
"Відомості про державне
майно"

Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд

од.

Штатний розпис
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Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах

од.

Статистична звітність /
Форма 2-ФК "Звіт з фізичної
культури і спорту"

Обсяг споживання теплопостачання спортивними спорудами

Гкал.

Договір на постачання
теплової енергії та акти
виконаних робіт

Обсяг споживання води спортивними спорудами

м.куб.

Договір на водопостачання
та водовідведення та акти
виконаних робіт

26 292,5

Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами

тис.кВт.год

Договір на постачання
електричної енергії та акти
прийняття-передавання

837,3

Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами

м.куб.

Договір на постачання
природного газу та акти
прийняття-передавання

Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів

Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь студентські збірні команди, що проводяться за кордоном

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

Кількість чемпіонатів Європи, в яких візьмуть участь студентські збірні команди, що проводяться за кордоном

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

4,0

Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь учнівські збірні команди, що проводяться за кордоном

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

12,0

Кількість членів учнівської збірної команди Всесвітньої гімназіади

осіб

Регламент, списковий склад,
затверджений наказом МОН

- кількість членів учнівської збірної команди, які забезпечуються за рахунок бюджетних коштів спортивною формою

осіб

Регламент, списковий склад,
затверджений наказом МОН

Кількість навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у літній
Всесвітній Універсіаді, що проводяться на території України

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів

Кількість членів студентської збірної команди зимової Всесвітньої Універсіади

осіб

Регламент, списковий склад,
затверджений наказом МОН

Кількість членів студентської збірної команди літньої Всесвітньої Універсіади

осіб

Регламент, списковий склад,
затверджений наказом МОН

277,0

- кількість членів студентської збірної команди, які забезпечуються за рахунок бюджетних коштів авіаквитками та страховими осіб
полісами

Регламент, списковий склад,
затверджений наказом МОН

277,0

- кількість членів студентської збірної команди, які забезпечуються за рахунок бюджетних коштів спортивною формою

Регламент, списковий склад,
затверджений наказом МОН

255,0
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Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів
міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
заходів

Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, які проводить ВГО "Спортивна студентська спілка од.
України" за рахунок фінансової підтримки

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
заходів, авансові звіти

2,0

продукту
Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
НТЗ, авансові звіти

6 000,0

Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету

осіб

Статистична звітність /
Форма 2-ФК "Звіт з фізичної
культури і спорту"

1 375,0

Кількість одиниць, придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування
спортивних споруд

од.

Договори на придбання та
видаткові накладні

Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та
студентів

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів,
авансові звіти

Кількість людино-днів участі студентських збірних команд України у чемпіонатах світу

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

Кількість людино-днів участі студентських збірних команд України у чемпіонатах Європи

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

769,0

Кількість людино-днів участі учнівських збірних команд України у чемпіонатах світу

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

2 385,0

Кількість людино-днів участі студентської збірної команди у Всесвітній Гімназіаді

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у зимовій Всесвітній Універсіаді

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошторис на проведення
спортивного заходу,
авансовий звіт

Кількість придбаних тренерам і спортсменам комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для участі у зимовій Всесвітній од.
Універсіаді

Договори на виготовлення
спортивної форми, витратні
накладні

Кількість одиниць придбаної сувенірної продукції для обміну з делегаціями країн-учасниць зимової Всесвітньої Універсіади

од.

Договір, рахунок, накладна

Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до
участі у літній Всесвітній Універсіаді

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів
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Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у літній Всесвітній Універсіаді

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошторис на проведення
спортивного заходу,
авансовий звіт

1 939,0

Кількість придбаних тренерам і спортсменам комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для участі у літній Всесвітній
Універсіаді

од.

Договори на виготовлення
спортивної форми, витратні
накладні

255,0

Кількість одиниць придбаної сувенірної продукції для обміну з делегаціями країн-учасниць літньої Всесвітньої Універсіади

од.

Договір, рахунок, накладна

Кількість винагород, яку отримають спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на зимовій Всесвітній Універсіаді

од.

Протоколи змагань, список,
затверджений наказом МОН

Кількість винагород, яку отримають тренери за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на зимовій Всесвітній Універсіаді

од.

Протоколи змагань, список,
затверджений наказом МОН

Кількість винагород, яку отримають спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на літній Всесвітній Універсіаді

од.

Протоколи змагань, список,
затверджений наказом МОН

190,0

Кількість винагород, яку отримають тренери за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на літній Всесвітній Універсіаді

од.

Протоколи змагань, список,
затверджений наказом МОН

135,0

Кількість людино-днів участі представників Комітету в організаційно-методичних заходах щодо фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном

од.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів

24,0

Загальна площа об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква
Київської області, на яких проведені роботи з капітального ремонту

од.

Дефектний акт, пректнокошторисна документація,
договір, акт виконаних робіт

Кількість людино-днів участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що од.
проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України"

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів,
авансові звіти

ефективності
Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ

грн.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошторис витрат, план
комплектування відділень
ЦШВСМ, фінансовий звіт та
авансові звіти

79 883,9

Середні витрати на утримання 1 працівника ЦШВСМ

грн.

Кошторис витрат, штатний
розпис та фінансовий звіт
(баланс)

24 637,9

Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦШВСМ

грн.

Кошторис витрат, штатний
розпис та розрахункова
відомість

9 359,1
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Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ

од.

План комплектування
відділень ЦШВСМ,
тарифікація, списки груп,
статистична звітність/Форма
8-ФК "Звіт школи вищої
спортивної майстерності"

Середні витрати на 1 працівника Комітету та його регіональних відділень

грн.

Кошторис витрат, штатний
розпис та фінансовий звіт
(баланс)

125 579,9

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень

грн.

Кошторис витрат, штатний
розпис та розрахункова
відомість

7 978,9

Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах

грн.

Кошторис витрат,
фінансовий звіт,
статистична звітність/Форма
2-ФК "Звіт з фізичної
культури і спорту"

3,0

682 329,4

Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування грн.
спортивних споруд

Договори на придбання та
видаткові накладні

Середньомісячна заробітна плата працівників спортивних споруд

грн.

Кошторис витрат, штатний
розпис та розрахункова
відомість

5 101,6

Середня вартість 1 Гкал теплопостачання, що споживається спортивними спорудами

грн.

Кошторис витрат,
фінансовий звіт, договір на
постачання теплової енергії,
акти виконаних робіт

1 271,4

Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами

грн.

Кошторис витрат,
фінансовий звіт, договір на
водопостачання та
водовідведення, акти
виконаних робіт

12,8

Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами

грн.

Кошторис витрат,
фінансовий звіт, договір на
постачання електричної
енергії, акти прийняттяпередавання

1 455,7

Середня вартість 1 куб.м. природного газу, що споживається спортивними спорудами

грн.

Кошторис витрат,
фінансовий звіт та договір
на постачання природного
газу, акти прийняттяпередавання

6,5

Середні витрати на проведення 1 людино-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед грн.
учнів та студентів

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів та
авансові звіти

Середні витрати на 1 людино-день участі студентських збірних команд у чемпіонатах світу

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів,
авансові звіти
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22 428,6
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Середні витрати на 1 людино-день участі студентських збірних команд у чемпіонатах Європи

грн.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів та
авансові звіти

4 634,7

Середні витрати на 1 людино-день участі учнівських збірних команд у чемпіонатах світу

грн.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів та
авансові звіти

5 848,4

Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у Всесвітній Гімназіаді

грн.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів та
авансові звіти

Середня вартість 1 комплекту спортивного одягу, взуття придбаного для участі тренерів і спортсменів у Всесвітній гімназіаді грн.

Договори на виготовлення
спортивної форми, витратні
накладні

Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у зимовій Всесвітній Універсіаді

грн.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошторис витрат та
авансовий звіт

Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної для обміну з делегаціями країн-учасниць зимової Всесвітньої
Універсіади

грн.

Договір, рахунок, накладна

Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з
підготовкою до участі у літній Всесвітній Універсіаді

грн.

Кошторис витрат та
фінансовий звіт

Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у літній Всесвітній Універсіаді

грн.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошторис витрат та
авансовий звіт

Середні витрати на забезпечення 1 члена студентської збірної команди авіаквитками та страховими полісами

грн.

Прибуткові касові ордери,
договір для придбання
страхових полісів

Середня вартість 1 комплекту парадного, спортивного одягу, взуття придбаного для участі тренерів і спортсменів у літній
Всесвітній Універсіаді

грн.

Договори на виготовлення
спортивної форми, витратні
накладні

Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної для обміну з делегаціями країн-учасниць літньої Всесвітньої
Універсіади

грн.

Договір, рахунок, накладна

Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті І-ІІІ місця на зимовій Всесвітній Універсіаді

грн.

Постанова КМУ від
04.02.2016 № 91, список,
затверджений наказом МОН,
протоколи змагань

Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом І-ІІІ місця на зимовій Всесвітній Універсіаді

грн.

Постанова КМУ від
04.02.2016 № 91, список,
затверджений наказом МОН,
протоколи змагань

Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті І-ІІІ місця на літній Всесвітній Універсіаді

грн.

Постанова КМУ від
04.02.2016 № 91, список,
затверджений наказом МОН,
протоколи змагань
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Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом І-ІІІ місця на літній Всесвітній Універсіаді

грн.

Постанова КМУ від
04.02.2016 № 91, список,
затверджений наказом МОН,
протоколи змагань

9 481,5

Середні витрати на 1 людино-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном

грн.

Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів,
кошториси на проведення
спортивних заходів,
авансові звіти

12 903,5

Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м площі об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної
бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області

грн.

Проектні техніко-економічні
показники, проектнокошторисна документація,
договір, акти виконаних
робіт

Середні витрати на 1 людино-день участі cтудентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних грн.
заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України"
якості

Договори на придбання та
видаткові накладні

Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях у поточному році

осіб

Протоколи змагань

10,0

Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях у поточному році

осіб

Протоколи змагань

20,0

Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ

осіб

Протоколи змагань

20,0

Кількість переможців та призерів у зимовій Всесвітній Універсіаді

осіб

Протоколи змагань

Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній Універсіаді

осіб

Протоколи змагань

Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету від загальної кількості учнів та студентів, відс.
що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи

Підсумкові звіти, протоколи
змагань та статистичний звіт

Кількість спортсменів, які займуть І-ІІІ місця на Європейських студентських іграх

осіб

Протоколи змагань

Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові
резерви" в м. Біла Церква Київської області

відс.

Акти виконаних робіт,
договір
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне
надбання

2201330

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Проведення наукових досліджень і розробок з найважливіших напрямів природничих та технічних наук, які цілеспрямовані на вирішення фундаментальних та
прикладних проблем, на створення наукового потенціалу для розробки принципово нових технічних рішень; найважливіших соціальних та економічних проблем; на
удосконалення вищої освіти; проведення спільно з підприємствами, установами та організаціями фундаментальних і прикладних наукових досліджень; перепідготовка і
підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів
Завдання бюджетної програми
Забезпечення розвитку фундаментальних досліджень з найважливіших напрямів природничих та технічних наук, вирішення фундаментальних проблем з пріоритетних
тематичних напрямів наукових досліджень і розробок , де університет є провідною установою України, в таких як: інформаційні технології, системний аналіз та
керування; електроніка, радіотехніка за засоби телекомунікацій; електротехніка та енергозбереження; матеріалознавство та машинобудування; енерготехніка та нові
енергогенеруючі технології; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми екології, хімічні технології та хімічне машинобудування.
Розвиток прикладних досліджень, спрямованих на створення новітніх найважливіших розробок, що забезпечують конкурентоспроможність, зменшення залежності
від імпорту, ресурсо- та енергозбереження, охорону навколишнього середовища, радикальне підвищення продуктивності праці. Прикладні дослідження спрямовані на
виконання інноваційних розробок, більш зорієнтованих на отримання кінцевого результату (нових технологій, нових видів техніки, нових матеріалів та ін.), що дозволить
суттєво підвищити їх конкурентоспроможність та значно поширити впровадження результатів, проведення спільно з підприємствами, установами та організаціями
прикладних наукових досліджень; перепідготовку і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.
Удосконалення та розвиток на сучасному науковому рівні навчального процесу університету та системи підготовки науково-педагогічних кадрів, підтримка та розвиток
наукових шкіл

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок

од.

статистична звітність
(форма 3-наука), штатний
розпис, бухгалтерська
звітність

1,0

1,0

Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:

осіб

статистична звітність
(форма 3-наука), штатний
розпис, бухгалтерська
звітність

116,0

72,0
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дослідники

осіб

статистична звітність
(форма 3-наука), штатний
розпис, бухгалтерська
звітність

60,0

29,0

техніки

осіб

статистична звітність
(форма 3-наука), штатний
розпис, бухгалтерська
звітність

8,0

4,0

спеціалісти

осіб

статистична звітність
(форма 3-наука), штатний
розпис, бухгалтерська
звітність

48,0

36,0

робітник

осіб

статистична звітність
(форма 3-наука), штатний
розпис, бухгалтерська
звітність

Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямами науки і техніки

од.

тематичний план науководослідних робіт

18,0

3,0

Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки

од.

тематичний план науководослідних робіт

84,0

118,0

Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання

од.

Розпорядження Кабінету
Міністрів України від
08.07.2015 №687 "Про
внесення змін до пункту 6
додатка до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 11.02.2004 №73 "Про
віднесення наукових
об'єктів, що становлять
національне надбання"

Кількість науково-технічних послуг

од.

статистична звітність
(форма 3-наука), штатний
розпис, бухгалтерська
звітність

Кількість фундаментальних досліджень завершених та впроваджених у поточному році

од.

тематичний план науководослідних робіт

2,0

3,0

Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок завершенитх та впроваджених у поточному році

од.

тематичний план науководослідних робіт

33,0

100,0

Кількість придбаного наукоємного обладнання

од.

договори, бухгалтерський
облік

Кількість виданих монографій

од.

статистична звітність

Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників

од.

статистична звітність

82,0

10,0

Кількість надрукованих наукових статей

од.

статистична звітність

4 020,0

230,0

Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження

тис.грн.

внутрішньо-відомча
звітність

314,1

198,7

Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження та науково-технічної розробки

тис.грн.

внутрішньо-відомча
звітність

289,0

196,3

Середня вартість одиниці наукоємного обладнання

тис.грн.

внутрішньо-відомча
звітність

3,0

1,0

365,0

продукту

71,0
62,0

9,0

ефективності

Ì382592;Î
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Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки у загальній їх кількості завершених у поточному
році

відс.

тематичний план науководослідних робіт

100,0

Частка фундаментавльних досліджень, завершених у поточному році до їх загальної кількості

відс.

тематичний план науководослідних робіт

11,0

Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених у поточному році до їх загальної кількості

відс.

тематичний план науководослідних робіт

39,3

Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, впроваджених у подальші розробки, та мають практичне
застосування до загальної кількості завершених у поточному році

відс.

тематичний план науководослідних робіт

100,0

Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять
національне надбання

відс.

план заходів

100,0

Частка науково-технічних послуг, завершених у поточному році

відс.

звітність 3-наука

Ì382592;Î
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КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201380

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Виконання міжнародних зобов'язань України за міжнародними договорами з науково-технічного співробітництва з зарубіжними країнами, міжнародними організаціями
та фондами, укладеними на міждержавному, міжурядовому та міжвідомчому рівнях.
Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення виконання зобов'язань України за міжнародними договорами, угодами та програмами двостороннього співробітництва;
2. Забезпечення виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями та фондами

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти

од.

Міжнародні угоди, звіт

13,0

Кількість міжнародних організацій та фондів, в рамках яких співпрацюють українські науковці

од.

Міжнародні угоди, звіт

3,0

Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески

од.

Міжнародні угоди, звіт

Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами

тис.грн.

Управлінський облік,
договори

3 660,0

Реалізація двосторонніх міжнародних програм

тис.грн.

Управлінський облік,
договори

14 020,0

Проведення експертизи та моніторингу міжнародних науково-дослідних проектів

тис.грн.

Управлінський облік,
договір

1 000,0

Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними од.
організаціями та фондами

Управлінський облік,
договори

35,0

Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм

од.

Управлінський облік,
договори

109,0

Кількість засідань спільних комісій з НТС

од.

Управлінський облік,
договір, звіт

10,0

Кількість вчителів з української мови та українознавчих дисциплін, направлених для викладання у Рижській українській
середній школі (Латвійська Республіка)
продукту

од.

Управлінський облік

3,0

Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними од.
організаціями та фондами завершених у поточному році

План, анотовані звіти

29,0

Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм завершених у поточному од.
році

Управлінський облік,
анотовані звіти

28,0

Кількість проведених експертиз та моніторингів міжнародних науково-дослідних проектів

Управлінський облік, звіт

Ì382592;Î
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од.

3,0

365,0
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Кількість проведених міжнародних конференцій з науково-технічного співробітництва

од.

Управлінський облік,
договори, звіти

50,0

Кількість науково-технічних проектів, здійснених за сприяння УНТЦ

од.

План, звіт про діяльність
УНТЦ

40,0

Кількість придбаного обладнання для початкових класів Рижської української середньої школи (Латвійська Республіка)

од.

Управлінський облік, звіти

Середня вартість організації 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації програм науково-технічного
співробітництва з міжнародними організаціями та фондами

тис.грн.

Управлінський облік

104,6

Середня вартість організації 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації двосторонніх міжнародних програм

тис.грн.

Управлінський облік

128,6

Середня вартість одного проекту за програмою "EUREKA"

тис.грн.

Розрахунок

100,0

Середня вартість проведення 1 експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проектів

тис.грн.

Управлінський облік

2,7

Середні витрати на проведення 1 міжнародної конференції з науково-технічного співробітництва

тис.грн.

Управлінський облік

20,0

Частка завершених наукових та науково-технічних програм і проектів у загальній їх кількості

відс.

План, анатований звіт

82,8

Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків

відс.

Міжнародні договори

100,0

Рівень виконання зобов'язань України щодо діяльності УНТЦ

відс.

План, звіт про діяльність
УНТЦ

100,0

5,0

ефективності

якості
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КВК

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

2201390

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми
Забезпечення державної підтримки розвитку найбільш актуальних наукових напрямів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН та віднесені до
кваліфікаційної групи А за результатами державної атестації
Завдання бюджетної програми
Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації закладів вищої освіти
Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
Розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності
Сприяння збереженню та відновленню наукового кадрового потенціалу провідних закладів вищої освіти

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість закладів вищої освіти, що одержали підтримку за результатами державної атестації

од.

Постанова КМУ від
22.08.2018 №652, наказ
МОН

15,0

Кількість пріоритетних наукових напрямів, які отримали цільову підтримку

од.

Постанова КМУ від
22.08.2018 №652, наказ
МОН

30,0

Затрати на розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності

тис.грн.

Договори, акти, звіти

5 000,0

Затрати на оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази для впровадження наукової і науково-технічної діяльності

тис.грн.

Договори, акти, звіти

50 000,0

Затрати на виконання фундаментальних наукових досліджень

тис.грн.

Тематичний план

14 000,0

Затрати на виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок

тис.грн.

Тематичний план

31 000,0

Кількість придбаного наукоємного обладнання для оновлення та модернізації матеріально-технічної бази

од.

Управлінський облік

90,0

Кількість фундаментальних досліджень за пріоритетними науковими напрямами

од.

Управлінський облік

40,0

Кількість прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними науковими
напрямами
ефективності

од.

Управлінський облік

60,0

Середня вартість 1 комплекту наукового обладнання

тис.грн.

Управлінський облік

555,6

продукту
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Середня витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження

тис.грн.

Управлінський облік

350,0

Середня витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки

тис.грн.

Управлінський облік

516,7

відс.

Управлінський облік

5,0

якості
Частка задоволеної потреби в оновленні матеріально-технічної бази дослідницької інфраструктури за напрямами, що
одержали цільову підтримку
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КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201410

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Проведення наукових та науково-технічних досліджень в Антарктиці
Завдання бюджетної програми
1.Проведення 24-ї та підготовка 25-ї українських антарктичних експедицій
2.Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктиду
3. Дослідження на антарктичній станції Академік Вернадський згідно переліку проектів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в
Антарктиці на 2011 -2020 роки

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

Джерело інформації

3

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.

осіб

Штатний розпис

60,0

дослідники

осіб

Штатний розпис

34,0

спеціалісти

осіб

Штатний розпис

Витрати на фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій

тис.грн.

Договір, акт виконання робіт

Витрати на видання матеріально науково-технічних конференцій

тис.грн.

Розрахунок

10,0

Витрати на видання щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал"

тис.грн.

Розрахунок

15,0

Витрати на видання науково-популярного журналу "Експедиція"

тис.грн.

Розрахунок

Закупівля матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, тис.грн.
спецодягу, ліків, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій

Договір, акт виконання робіт

Витрати на здійснення екологічних заходів та утилізацію відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу

тис.грн.

Договір, акт виконаних
робіт

Матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру

тис.грн.

Управлінський облік

Витрати на проведення тренувальних збрів і тренінгів, розроблення методик і планів щодо підготовки фахівців, медичне
обстеження учасників антарктичних експедицій)

тис.грн.

Договір

Польове забезпечення учасників антарктичних експедицій

тис.грн.

Внутрішньо-відомча
звітність

Витрати на видання бібліографії праць вітчизняних учених і фахівців з питань дослідження Антарктики

тис.грн.

Розрахунок

Модернізація антарктичної станції Академік Вернадський, проведення ремонту наявних та створення нових об'єктів
інфраструктури станції

тис.грн.

Договір
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Кількість установ

од.

Штатний розпис

1,0

осіб

Штатний розпис

6,0

Кількість науково-дослідних і науково-технічних робітза пріоритетними напрямками розвитку науки

од.

Звітність

24,0

Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт, завершених та впроваджених у наукову діяльність

од.

Звітність

24,0

Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції

осіб

Звітність

12,0

Кількість учасників антарктичних експедицій (річних та сезонних)

осіб

Звітність

14,0

Кількість матеріалів науково-технічних конференцій

од.

Звітність

100,0

Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески Договору про Антарктиду

од.

Постанова КМУ від
13.09.2002 №1371

Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"

од.

Звітність

100,0

Тираж науково-популярного журналу "Експедиція"

од.

Звітність

60,0

Кількість видань бібліографії наукових праць вітчизняних учених і фахівців з питань дослідження Антарктики

од.

Науковий звіт, акт
виконаних робіт

полярники
продукту

3,0

1,0

ефективності
Середні витратити на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове тис.грн.
забезпечення)

Розрахунки

279,5

Середні витратити на видання матеріалів науково-технічної конференції

грн.

Розрахунки

100,0

Середні витрати на видання щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал"

грн.

Розрахунки

150,0

Середні витрати на видання науково-популярного журналу "Експедиція"

грн.

Розрахунки

666,0

Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної та науково-технічної роботи

тис.грн.

Розрахунки

185,0

Відсоток виконання науково-дослідних і науково-технічних робіт за пріоритетними напрямами

відс.

Статистика

100,0

Відсоток впроваджених науково-дослідних і науково-технічних робіт

відс.

Статистика

100,0

Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції

відс.

Статистика

100,0

якості
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КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201420

Підготовка кадрів Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем та Харківським
державним соціально-економічним коледжем

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Відповідно до Конституції України громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних навчальних закладах на конкурсній основі.
Прийом до вищих навчальних закладів визначається згідно з державним замовленням.
Завдання Державного бюджету;
- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців;
- забезпечення організації навчального процесу ВНЗ I і ІІ рівня акредитації в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів
- утримання ВНЗ І -IІ р.а.;
- забезпечення гарантованого державного соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.
Завдання бюджетної програми
- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів;
- забезпечення організації навчального процесу ВНЗ I і ІІ рівня акредитації в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів.
- утримання ВНЗ І- IІ р.а.;
- забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

2,0

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, у тому числі:

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

203,8

6,5

викладачів у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

50,8

6,5

адмінперсоналу у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, за умовами оплати віднесених до педадогічного
персоналу

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

15,5

спеціалістів у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

61,5

робітників у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

76,0
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Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації на 01.01.2017

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

203,8

6,5

Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації на 01.01.2018

од.

Управлінський облік (форма
3-2)

203,8

6,5

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

493,0

44,0

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів
акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

29,0

Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

11,0

Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І грн.
і ІІ рівнів акредитації

постанова КМУ № 226 від
05.04.1994

11 118,0

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І і ІІ грн.
рівнів акредитації

ЗУ від 13.01.2005р №2342IV,
постанова від 28.12.2016 р.
№1047

7 080,0

продукту
Прийом студентів на денну форму навчання у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

117,0

Випуск студентів денної форму навчання у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма
3-2)

96,0

Кількість осіб із числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, яким виплачено щорічну допомогу
для придбання навчальної літератури

чол.

Управлінський облік

29,0

Кількість випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, яким виплачено одноразову
грошову допомогу при
працевлаштуванні
ефективності

чол.

Управлінський облік

8,0

Середні витрати на навчання 1 студента у вищому навчальному закладі І і ІІ рівня акредитації

грн.

Управлінський облік

49 250,0

Питома вага осіб у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, які отримали відповідний документ про
освіту у загальній кількості випуску

відс.

Управлінський облік

100,0

Питома вага осіб у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за
державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб

відс.

Управлінський облік

80,0

якості
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КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201460

Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Забезпечення науково-педагогічних та педагогічних працівників житлом
Завдання бюджетної програми
Кредитування науково-педагогічних та педагогічних працівників на будівництво (придбання) житла

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість громадян (сімей), які перебувають на черзі для отримання кредиту

од.

Управлінський облік

Середня норма забезпечення житлом сімей з трьох осіб

кв. м.

Постанова КМУ № 967 від
24.10.2012 р.

Середня площа придбаного житла у розрахунку на 1 громадянина (сім'ю)

кв. м.

Управлінський облік

Опосередкована вартість 1 кв. м. житла по регіонах України

грн.

Наказ Мінрегіону № 291 від
06.11.2017

Середня вартість 1 кв. м побудованого (придбаного) житла

грн.

Наказ Мінрегіону "Про
прогнозні середньорічні
показники опосередкованої
вартості спорудження житла
за регіонами України на
2018 рік" від 09.08.2017 №
195 з урахуванням індексу
цін виробників промислової
продукції на 2019 рік
відповідно пост. КМУ від
11.07.2018 №546,
управлінський облік

Площа проінвестованого житла

кв. м.

Управлінський облік

159,3

Залучено коштів населення (перший внесок)

тис.грн.

Управлінський облік

127,7

Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

од.

Управлінський облік

3,0

грн.

Управлінський облік

668 861,1

621,0

53,1

13 400,3

продукту

Ì382592;Î

ефективності

Середній розмір наданого кредиту на будівництво (придбання) житла
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якості
Рівень повернення наданих кредитів

відс.

Управлінський облік

100,0

Частка громадян (сімей) забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на черзі

відс.

Управлінський облік

0,5
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220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201470

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його
регіональними підрозділами

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Об'єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб за освітній рівень повної загальної середньої освіти, а також осіб, які бажають вступати у 2019
році на навчання до вищих навчальних закладів України;
Об'єктивне та неупереджене оцінювання рівня підготовки осіб, які бажають вступати у 2019 році на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями окремих
галузей знань;
Проведення моніторингу якості початкової ланки загальної середньої освіти;
Вивчення стану освіти в Україні на тлі міжнародних показників;
Вивчення стану функціонування системи загальної середньої освіти, інформування представників громадськості, а також управлінців у галузі освіти про результати
освітньої діяльності;
Завдання бюджетної програми
ЗВиконання заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти;
Виконання заходів із проведення в Україні міжнародного дослідження якості освіти PISA, а саме останнього року циклу PISA-2018 й першого року циклу PISA-2021;
Організація та проведення пілотного етапу другого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та
математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2019 року";
Забезпечення виконання заходів із проведення єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями окремих галузей знань;
Розробка, вдосконалення інструментарію педагогічного оцінювання.

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Ì382592;Î

2

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Одиниця виміру

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6
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затрат
Кількість установ

од.

Постанова КМУ від
31.12.2005 №1312

Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі

од.

Штатний розпис

325,0

адмінперсоналу

од.

Штатний розпис

31,0

педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

106,0

спеціалістів

од.

Штатний розпис

166,5

робітників

од.

Штатний розпис

21,5

Кількість педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, залучених до організації та
проведення зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти

тис.чол.

Управлінський облік

164,3

Кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання

тис.од.

Управлінський облік

4,8

Кількість міжнародних організацій, яким сплачені членські внески за участь України у міжнародному дослідженні якості
освіти PISA-2018
продукту

од.

Управлінський облік

Кількість осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної освіти

тис.чол.

Управлінський облік
Офіційний звіт про
проведення в 2018 році ЗНО

355,6

Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної освіти

тис.од.

Управлінський облік
Офіційний звіт про
проведення в 2018 році ЗНО

1 052,4

Кількість осіб, які взяли участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової освіти

тис.чол.

Управлінський облік

Кількість учнів/студентів, які взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018

тис.чол.

Управлінський облік

Кількість проведених тестувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

тис.од.

Управлінський облік

Кількість проведених пробних тестувань

тис.од.

Управлінський облік

Кількість навчальних предметів, з яких відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання ( Українська мова і література,
математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська
мова)

од.

Наказ МОН Офіційний звіт
про проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання

Кількість придбаного обладнання

од.

Управлінський облік,
видаткова накладна

Площа відремонтованих приміщень Українського центру оцінювання якості освіти

кв. м.

Управлінський облік,
проектно-кошторисна
документація

10,0

2,0

92,9
255,2
11,0

ефективності
Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного грн.
предмету

Управлінський облік

202,5

Середні витрати на проведення одного тестування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на одну особу з
одного предмету

грн.

Управлінський облік

62,2

Середні витрати на проведення одного тестування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра в розрахунку на одну грн.
особу з одного предмету

Управлінський облік

Середні витрати на одного учня учасника моніторингового дослідження

грн.

Управлінський облік

Середні витрати на одного учня/студента учасника міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

грн.

Управлінський облік

Середня вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету

грн.

Управлінський облік

ум.од.

Офіційний звіт про
проведення в 2018 році ЗНО

100,5
136,2

якості
Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)

Ì382592;Î
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0,7

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Рівень виконання зобов' язань зі сплати членського внеску до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
за участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018

відс.

Угода між організацією
економічного
співробітництва та розвитку
(ОЕСР) та Міністерством
освіти і науки України про
участь України у
міжнародному дослідженні
якості освіти PISA-2018,
Внутрішньо-господарський
облік

Рівень виконання капітального ремонту та реконструкції приміщень центрів

відс.

Офіційний звіт про
проведення в 2018 році ЗНО

Питома вага учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подали апеляційні заяви щодо результатів ЗНО року, у
загальній кількості учасників тестування

відс.

Офіційний звіт про
проведення ЗНО

Ì382592;Î
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2,0
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201480

Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного
законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і
педагогічних працівників, і пеня

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

2

Ì382592;Î

№ПРОЕКТ від 21.09.2018

Одиниця виміру

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6
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Міністерство освіти і науки України

220
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних
закладів

2201510

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів з атестації та акредитації навчальних закладів
Завдання бюджетної програми
Надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації (напряму підготовки, спеціальності) та оформленням сертифікату про акредитацію
закладу (напряму підготовки, спеціальності);
Переоформлення, видача копії, дубліката сертифіката про акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності)

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

Джерело інформації

3

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість засідань експертних рад з питань атестації та акредитації навчальних закладів

од.

Постанова КМУвід
09.08.2001 № 978

Кількість співробітників, залучених до організації роботи експертних рад та акредитаційної комісії

осіб

Штатний розпис

37,0

Кількість експертів з питань атестації та акредитації навчальних закладів

осіб

Протокол засідань,
статистичні звіти

53,0

Кількість засідань Акредитаційної комісії

од.

Протокол засідань,
статистичні звіти

8,0

Кількість членів Акредитаційної комісії

од.

Постанова КМУ від
30.04.2014 №146, Протокол
засідань, статистичні звіти

Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням атестації та акредитації навчальних закладів

од.

Протокол засідань,
статистичні звіти

1 850,0

Кількість переоформлених сертифікатів

од.

Бух.звіт

4 000,0

грн.

Постанова КМУ
09.08.2001№978 п.2

4 173,0

відс.

Управлінський облік

97,0

4,0

53,0

продукту

ефективності
Вартість надання послуги організаційного характеру, пов'язаної з проведенням акредитації навчальних закладів
якості

Ì382592;Î

Частка прийнятих рішеннь Акредитаційної комісії про надання сертифікатів та свідоцтв про атестацію у загальній кількості
прийнятих рішень експертних рад
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

2201570
КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Основною метою реалізації бюджетної програми є виконання міжнародних зобов'язань України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та
інновацій "Горизонт 2020" відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020".
Завдання бюджетної програми
1. Сплата внесків до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
2. Стимулювання вищих навчальних закладів та наукових установ до участі у Програмі "Горизонт 2020"
3. Проведення заходів спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020"

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

продукту
Кількість національних контактних пунктів (НКП), утворених на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що
належать до сфери управління МОН та отримали підтримку

од.

Наказ МОН, управлінський
облік

Кількість проведених засідань Комітетів Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'єднаного дослідницького центру

од.

План програмних Комітетів
Європейської Комісії, звіти

84,0

Кількість виконаних науково-технічних та інноваційних проектів

од.

Дані конкурсу, наказ МОН,
звіти

50,0

Кількість придбаного обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми "Горизонт
2020" вищими навчальними закладами та науковими установами

од.

План закупівель, звіти

50,0

Кількість проведених заходів, спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні
дні, тощо)

од.

План робіт мережі НКП,
звіти

80,0

Кількість установ України, які беруть участь у виконанні програми "Горизонт 2020"

од.

База даних Європейської
Комісії

90,0

Середній обсяг фінансової підтримки функціонування 1 національного контактного пункту, утвореного на базі вищих
навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОН

тис.грн.

Управлінський облік

Середні витрати на участь у одному засіданні Комітету Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'днаного
дослідницького центру

тис.грн.

Управлінський облік

100,0

Середня вартість реалізації одного науково-технічного та інноваційного проекту

тис.грн.

Управлінський облік

659,8

18,0

ефективності

якості

Ì382592;Î
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111,1
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Рівень виконання фінансових зобов'язаннь України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та
інновацій "Горизонт 2020"

Ì382592;Î
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відс.

Управлінський облік, Закон
України від 15.07.2015 №
604

100,0
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2201610

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Зменшення витрат університетів на енергоносії протягом 2017-2019 років
Завдання бюджетної програми
Здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності ВНЗ шляхом реконструкції (ремонту) будівель, закупівлі обладнання за рахунок кредиту Європейського
інвестиційного банку

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

Джерело інформації

3

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Витрати на ремонт, реконструкцію будівель університетів, обладнання лабораторій

тис.грн.

Розрахунок

134 480,0

кв. м.

Розрахунок

42 025,0

тис.грн.

Розрахунок

3,2

відс.

Звітність

продукту
Відремонтовано будівель університетів у поточному році
ефективності
Середня вартість ремонту квадратного метра будівель
якості
Рівень виконання капітального ремонту та реконструкції приміщень вищих навчальних закладів

Ì382592;Î
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100,0

Ì382592;Î
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Міністерство освіти і науки України

220
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2203010

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики щодо забезпечення якості освіти відповідно до Закону України "Про освіту".
Завдання бюджетної програми
Реалізація повноважень визначених статтями 67 та 69 Закону України "Про освіту" (нова редакція)

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2019 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
Кількість штатних одиниць ДІНЗ

од.

Постанова КМУ від
05.04.2014 №85,
управлінський облік

126,0

Кількість службових легкових автомобілів

од.

Постанова КМУ від
26.12.2011 №1399,
управлінський облік

1,0

Орендована площа приміщень

кв. м.

Договір оренди від
24.04.2015 №7115,
управлінський облік

1 679,5

Кількість відряджень

од.

Накази про відрядження,
управлінський облік

од.

Наказ про відрядження

Кількість проведених колегій

од.

Управлінський облік

4,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

од.

Управлінський облік

2 000,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

од.

Управлінський облік

490,0

Кількість проведених перевірок та вивчень

од.

Управлінський облік

80,0

Кількість розроблених та удосконалених типових програм перевірок, критеріїв оцінки результатів діяльності навчальних
закладів, методичних рекомендацій

од.

Управлінський облік

20,0

Кількість навчальних закладів, показники діяльності яких аналізуються згідно з затвердженими постановами Кабінету
Міністрів України критеріями, для оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

од.

Управлінський облік

2 600,0

Педагогічні працівники, які приймають участь у сертифікації

од.

Управлінський облік

8 000,0

Кількість заходів з оцінки практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які приймають участь у сертифікації

80,0
3 855,0

продукту

Ì382592;Î

ефективності
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Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника

од.

Управлінський облік

50,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника

од.

Управлінський облік

12,0

Кількість проведених перевірок та вивчень на 1 працівника

од.

Управлінський облік

2,0

Середня вартість відрядження на 1 працівника

од.

Управлінський облік

4 666,6

Середня вартість відрядження на вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які проходять сертифікацію од.
на 1 працівника
якості

Управлінський облік

830,0

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Управлінський облік

100,0

Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок

відс.

Управлінський облік

1 000,0

Частка навчальних закладів, у яких виявлено порушення, у загальній кількості перевірених

відс.

Управлінський облік

96,0
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