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

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 221

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2211190Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

(найменування бюджетної програми) КПКВК

Мета бюджетної програми

Реалізації права кожного громадянина на освіту

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

спеціальний фондзагальний фонд

2019 рік (проект)Одиниця виміруПоказники

2 3 4 5 6

(тис. грн.)
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Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 221

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2211210Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів

(найменування бюджетної програми) КПКВК

Мета бюджетної програми

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Завдання бюджетної програми

Створення сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітників.

Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

спеціальний фондзагальний фонд

2019 рік (проект)Одиниця виміруПоказники

2 3 4 5 6

(тис. грн.)

продукту

од. Наказ МОНКількість створених навчально-практичних центрів з підготовки робітників  50,0
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Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 221

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2211220Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

(найменування бюджетної програми) КПКВК

Мета бюджетної програми

Реалізації права кожного громадянина на освіту, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

спеціальний фондзагальний фонд

2019 рік (проект)Одиниця виміруПоказники

2 3 4 5 6

(тис. грн.)

продукту

осіб Внутрішньогосподарський
облік

Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку  17 568,0

ефективності

грн. Внутрішньогосподарський
облік

Середні витрати на одну особу  20 111,6
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Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 221

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2211230Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа»

(найменування бюджетної програми) КПКВК

Мета бюджетної програми

Запровадження концептуальних засад нової системи підготовки та професійного зростання вчителя, створення нової структури школи та формування мережі профільних
шкіл.

Завдання бюджетної програми

Підвищення кваліфікації вчителів та оснащення загальноосвітніх навчальних закладів

Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

спеціальний фондзагальний фонд

2019 рік (проект)Одиниця виміруПоказники

2 3 4 5 6

(тис. грн.)
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