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Видатки, всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

Надання кредитів, всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

Всього видатки та надання кредитів, 

всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

Додаток 

до листа Міністерства освіти і науки

від     березня 2021 р. № 1/12-

ІНФОРМАЦІЯ 

Міністерство освіти і науки України 

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей 

державної політики за результатами 2020 року

1.     Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

2020 рік

34214205,3 112237634,9 44422816,7 40701775,8 -3721040,9

6543

15 356 121,2 

2018 рік 2019 рік
Відхилення звітніх 

показників від 

планових

звіт

-300115,328768580,229068695,599893025,123705301,3

10508904 12344609,8 15354121,2 11933195,6 -3420925,6

Фактплан зі змінамизвіт

23705301,3

2200

2000

29 070 895,5 

44427016,7

2

10510739,4

42001835,4

1736,7

3116,7

112241828,5

1467,2

2726,4

4193,6

1835,4

34216040,7

12346077

99895751,5

-3421545,611 934 575,6 

28 770 316,9 

40 704 892,5 

1380

-1083,3

-463,3

-620

-3722124,2

-300578,6

тис.грн.

Найменування
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1

Кількість місць, створених у закладах 

дошкільної освіти, од.

Середньорічна кількість дітей, які 

охоплені позашкільною освітою, осіб.

Середньорічна кількість дітей, які 

залучені до заходів з позашкільної 

роботи, осіб.

Частка дітей, які здобувають освіту в 

закладах дошкільної освіти, у загальній 

кількості дітей дошкільного віку, від.

Кількість проведених перевірок та  

інституційних аудитів закладів освіти, 

од. 

Кількість закладів дошкільної освіти, 

оцінка якості яких буде здійснено за 

шкалами дослідження ECERS,од.

Рівень усунення порушень, виявлених в 

результаті проведених перевірок та 

інституційних аудитів, відс

Частка закладів освіти, яким визначено 

ступінь ризику, у загальній кількості 

проаналізованих, відс

Частка керівників закладів 

загальносередньої освіти, яким 

удосконалили управлінські рішення з 

питань управління закладом освіти, відс

15034

Ціль 2: Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють 

компетентностями, що потрібні у сучасному світі

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

23694 8660

Найменування, одиниця виміру 2018 рік

Ціль 1: Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2019 рік

2 3 4 5

факт

6000 13268 7268

36843 22689 22267 27502 5235

відхилення фактичних 

показників від 

планових

6

14006 11250

план

2020 рік

39

5

100

96

100

8

2

98

100

0

4

100

-31

-3

-2

96,5 76,4 -20,1

Запланована ціль державної політики досягнута, результативні показники передбачені на 2020 рік виконано. Все більша кількість дітей долучається до позашкільнї освіти та 

роботи

Висновок про досягнення цілі: 
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Забезпечення  організації роботи 

Служби освітнього обмудсмена, тис. 

грн.

Забезпечення виконання функцій і 

завдань покладених на Національне 

агентство із забезпечення якості вищої 

освіти, тис. грн.

Забезпечення виконання функцій і 

завдань покладених на Національне 

агентство кваліфікацій, тис. грн.,

Кількість розглянутих скарг освітнім 

омбудсменом, од.

Надання освіти у закладах загальної 

середньої освіти державної форми 

власності, тис. грн.

Середньорічна кількість учнів у 

закладах загальної середньої освіти 

державної форми власності, од.

Кількість переможців Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів і Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України, осіб.

Кількість виготовлених свідоцтв про 

здобуття базової середньої освіти, од.

Кількість виготовлених свідоцтв про 

здобуття повної загальної середньої 

освіти, од.

Кількість виготовлених похвальних 

листів, од.

Кількість виготовлених похвальних 

грамот, од.

Кількість виготовлених золотих 

медалей "За високі досягнення у 

навчанні", од.

Кількість виготовлених срібних 

медалей "За досягнення у навчанні", од.

0

39000 52000 65400 65400 0

5200 6600 8100 8100 0

297000 383000

4922 124

47907,6

898,3 4574 4230,5 -343,5

5027 4798

371000 371000

37086,1

3200 3165 -35

174563 154548,5 177044,2 169227 -7817,2

270 270

5219

3300 4400 4700 4700 0

225

241987 247873 269258 266620 -2638

2375,8 37985,5 -899,4

1811,5 25634,7 43041,4 90949

270 270 0

343000 351199 342885 342723 -162
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Кількість виготовлених примірників 

посібників серії "Шкільна бібліотека", 

од.

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників  для  осіб з 

особливими освітніми потребами  

закладів загальної середньої освіти, од.

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників шрифтом 

Брайля для осіб з особливими освітніми 

потребами закладів загальної середньої 

освіти, од.

Кількість примірників підручників, 

посібників, навчально- методичної 

літератури,  внесених до резервного 

фонду, од.

Кількість проведених перевірок та  

інституційних аудитів закладів освіти, од. 

Кількість наданих висновків за 

результатами  розгляду нетипових освітніх 

програм, од.

Кількість проведених апаратом аналізів 

діяльності місцевих органів 

самоврядування, місцевих органів 

виконавчої влади, їх структурних 

підрозділів з питань освіти в частині 

дотримання законодавства з питань 

забезпечення якості освіти, од. 

Середньорічна кількість учнів, що 

здобувають професійну освіту, чол.

Прийом на професійну підготовку 

робітничих кадрів, чол.

47273 41368 60965 60965 0

287107 66596 66444 58917 -7527

1105793 881546 1679784 1170497 -509287

Ціль 3: Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням

4981 5055 10349 9411 -938

5381 5344 4714 4714 0

-10

235 65 -170

10 8 -2

15 5

11298 11298 0

Висновок про досягнення цілі: 

Запланована ціль державної політики досягнута, результативні показники передбачені на 2020 рік виконано. На сьогодні постійно здійснюється методичне  та матеріально-

технічне забезпечення навчальних закладів. Поступово відбувається оновлення примірників підручників і посібників з навчальних предметів. За програмою «Нова українська 

школа» відбувається створення, придбання, апробація електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти.  
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Випуск кваліфікованих робітників, чол.
Кількість слухачів у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти при виправних колоніях та 

кримінально-виконавчих установах 

закритого типу, осіб.

Рівень працевлаштування випускників 

училищ соціальної реабілітації, закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти при виправних колоніях та 

кримінально-виконавчих установах 

закритого типу, від

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників для закладів 

(професійної) професійно-технічної 

освіти, од.

Пільговий проїзд учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, студентів (курсантів 

невійськових) закладів фахової 

передвищої та вищої освіти у 

залізничному транспорті, тис. грн.

Кількість проведених перевірок та  

інституційних аудитів закладів освіти, 

од. 
 Надання кредитів на будівництво 

(придбання) житла для науково-

педагогічних та педагогічних 

працівників, тис. грн.

Прийом студентів на денну форму 

навчання у закладах фахової 

передвищої освіти, осіб.

Випуск студентів денної форму 

навчання у закладах фахової 

передвищої освіти, осіб.

132,0 41 172,0 37 678,0

190,0 42 317,0 44 555,0 2 238,0

99 -1

-620,0

Ціль 4: Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

5226 46

100 99,9 100

10 6

1788 2737

-4

18000

101000 101000 0

0

3775 3775 0

18000 18000 18000

1 835,4 1 467,1 2 000,0 1 380,0

5724 4661 5180

96275

Висновок про досягнення цілі: 

Запланована ціль державної політики досягнута, результативні показники передбачені на 2020 рік виконано.  
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Забезпечення діяльності Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН 

(далі - Комітет) та його філій -обласних, 

Киівського  міського відділення з 

фізичного виховання та спорту, 

Центрального спортивного комплексу 

Комітету, Миколаївського палацу 

спорту, Миколаївського спортивно-

оздоровчого комплексу “Ювілейний” у 

Львівській області, Харківського палацу 

спорту "Гарт", Харківського палацу 

спорту "Зміна", Центральної дитячо-

юнацької навчально-спортивної бази 

"Трудові резерви" в м. Білій Церкві 

Київської області ( в тому числі заходи 

інформатизації - 190,0 тис.грн.) 

Забезпечення діяльності центральної 

школи вищої спортивної майстерності 

Комітету (далі ЦШВСМ), тис. грн.

Організація і проведення згідно з 

Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів, фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

загальнодержавного рівня  та 

міжнародного рівня серед учнівської та 

студентської молоді, тис. грн.
Забеспечення підготовки і участі 

учнівських та студентських збірних 

команд у літніх (зимових) Всесвітніх 

універсіадах, Всесвітніх гімназіадах, 

чемпіонатах світу та Європи серед 

учнівської та студентської молоді 

згідно з Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів 

325,3

7 707,2 18 202,5 12 780,7 8 303,8 -4 476,9

9 810,0 19 343,0 2 571,8 0,0 -2 571,8

4 865,1

7 547,4 8 298,7 8 778,7 9 104,0

80 193,4 91 226,4 103 080,4 107 945,5
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Організація і проведення Комітетом 

організаційно-методичних заходів щодо 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи серед учнівської та студентської 

молоді та забеспечення участі 

представників Комітету в таких 

заходах, що проводяться на теріторії 

України та за кордоном
Фінансова підтримка Всеукраїнської 

громадської організації «Спортивна 

студентська спілка України» на 

виконання нею фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів серед 

студентів, згідно Календарного плану 

заходів Спілки, тис. грн.

Фінансова підтримка громадської 

організації «Українська федерація 

учнівського спорту» на виконання нею 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів серед учнів, згідно 

Календарного плану заходів Федерації, 

тис. грн.
Кількість проведених перевірок та  

інституційних аудитів закладів освіти, 

од. 
Забезпечення виконання функцій і 

завдань, покладених на Національну 

комісію зі стандартів державної мови 

(далі - НКСДМ)

Кількість осіб, які взяли участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні  

результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної освіти, тис. чол.
Кількість проведених тестувань 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної освіти, тис. од.

Кількість проведених тестувань для 

навчання для здобуття ступеня 

магістра, тис. од.

258,3 233,7 396,0 40,6 -355,4

3 974,0 9 974,0 7 000,0 170,6 -6 829,4

0,0 0,0

152,9 119,3 -33,6

327,5 354,4 380,7 382,8 2,1

871,1 1043,7 1237,6 1238,8 1,2

46,4 81,9

10 965,70 10 271,28 -694,42

5 107,0 468,5 -4 638,5

49 21 -28
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Кількість учнів, які взяли участь у  

загальнодержавному моніторинговому 

досліджені якості початкової освіти, 

тис. од.
Кількість навчальних предметів, з яких 

відбулося зовнішнє незалежне 

оцінювання, од.

Кількість проведених пілотних 

тестувань Сертифікаційного іспиту з 

української мови як іноземної (рівні А1-

В2), тис.од

Кількість педагогічних працівників 

(вчителів початкових класів), які взяли 

участь у незалежному тестуванні в 

межах  сертифікації, тис.од

Кількість виданих примірників 

навчально-методичної літератури для 

студентів закладів вищої та фахової 

передвищої освіти, од.

Кількість проведених конкурсів, 

семінарів, нарад, форумів, конференцій, 

виставок та інших заходів, од.

Середньорічна кількість аспірантів, які 

навчаються без відриву від 

виробництва, од.

Середньорічна кількість аспірантів, які 

навчаються з відривом від виробництва, 

од.

Середньорічна кількість докторантів, 

од.

Середньорічна кількість студентів 

денної форми навчання, од.

Середньорічна кількість студентів 

заочної форми навчання, од.

Середньорічна чисельність стипендіатів 

всього, од.

Кількість слухачів, які підвищили 

кваліфікацію, од.

11331 11480,8 149,8

957 779 797 719 -78

2393 12745 12876 11268 -1608

708089 676989 546963 534130 -12833

264026 243919 243424 202415 -41009

124047 178460 183167 175513 -7654

112 105 160 115 -45

5594 5929 5424 5542,9 118,9

9786 9670

0 -0,5

7958

9,1 1,8 10 0 -10

11 11 0

0,5

8000 -42

0,9 2 1,6 -0,4

Висновок про досягнення цілі: 
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Кількість фундаментальних 

досліджень,які виконуються за 

пріоритетними напрямами науки і 

техніки, од.

Кількість фундаментальних досліджень, 

завершених та впроваджених у 

поточному році, од.
Кількість прикладних досліджень і 

розробок, які виконуються за 

пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки, од.

Кількість прикладних досліджень і 

розробок, завершених та впроваджених  

у поточному році, од.

Кількість проведених аналітичних 

досліджень, од.

Кількість аналітичних досліджень, які 

підтверджують якість продукції, од.

Кількість розробок, що виконуються за 

державним замовленням, од.

Обробка бібліотечного фонду, од.

Кількість відвідувачів бібліотеки 

протягом року, од.

Частка завершених фундаментальних 

досліджень у поточному році у 

загальній їх кількості, од.

Частка завершених прикладних 

досліджень і розробок у поточному році 

у загальній їх кількості, од.
Кількість проведених наукових і 

науково-технічних експертиз проєктів з 

виконання наукових досліджень і 

розробок, од.

42,1 56 56

9000 2538 -6462

028,1

272 272,5 270 279 9

24,1 47,2 53,2 53,2 0

14400 14600 15150 10564 -4586

13790 13787,5 13890 9803,5 -4086,5

57 54 57 27 -30

22 84 45 69,7 24,7

665 -355

761 460 361 372 11

1380 1163 1245 911 -334

206 233 212 212 0

830 907 1020

Ціль 5: Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

Запланована ціль державної політики досягнута, результативні показники передбачені на 2020 рік виконано.  Система незалежного зовнішнього оцінювання в Україні на 

сьогодні є однією зі стабільних систем, що злагоджено функціонує задля реалізації одного з важливих завдань у галузі освіти, а саме оцінювання навчальних досягнень 

випускників закладів освіти. переважну більшість запланованих заходів з проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021 і другого циклу 

загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» 

не були проведені в установлені терміни та  перенесені на 2021 рік.  

За даною цілю відбувається організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів, здобуття вищої освіти на освітньо-кваліфікаційних рівнях «молодший 

спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», підготовка фахівців за ступенями вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
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Кількість наданих грантів для 

підтримки проєктів з виконання 

наукових досліджень і розробок, од.

Кількість проведених експертиз та 

моніторингів міжнародних науково-

дослідних проєктів, од.

Кількість науково-технічних проєктів, 

здійснених за сприяння УНТЦ, од.

Реалізація програм науково-технічного 

співробітництва з організаціями та 

фондами, тис. грн.

Реалізація двосторонніх міжнародних 

програм, тис. грн..

3.1. 2201010 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

2

3

607,5 1039,6 1596 1446 -150

300 216 -84

734 858 828 828 0

40 47 47 47 0

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної 

діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій

13253,2 13130,4

Завдання

Реалізація державної політики у сфері освіти і науки.

Реалізація державної політики у сфері присудження державних премій в галузі науки і техніки

Здійснення управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів

Мета бюджетної програми

1107,3 12535,2 -122,8

Завдання бюджетної програми

Висновок про досягнення цілі: 

Запланована ціль державної політики досягнута, результативні показники передбачені на 2019 рік виконано. В запланованій цілі впроваджуються фундаментальні дослідження 

у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук. Впроваджуються прикладні дослідження та науково-технічні розробки. Також відбувається організація та 

проведення міжнародних наукових конференцій з науково-технічного співробітництва, забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру.
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1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість штатних одиниць МОН од. 368 368 327 327 -41 0 -41

2
в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, 

залучених до проведення експертиз
од. 14 14 14 14 0 0 0

3
Кількість штатних одиниць Комітету з 

державних премій України в галузі 

науки і техніки

од. 8 8 5 5 -3 0 -3

4
Кількість підготовлених та прийнятих  

МОН нормативно-правових та 

організаційно-розпорядчих актів

од. 1400 1400 1773 1773 373 0 373

5
Кількість проведених Комітетом 

наукових семінарів з громадського 

обговорення робіт

од. 47 47 47 47 0 0 0

6
Кількість виданих Комітетом брошур, 

бюлетенів, методичних рекомендацій
од. 1500 1500 1500 1500 0 0 0

7
Кількість проведених МОН експертиз 

захисту дисертацій на здобуття ступеню 

доктора наук

од. 950 950 1110 1110 160 0 160

8
Кількість проведених МОН експертиз 

захисту дисертацій на здобуття ступеню 

кандидата наук

од. 4100 4100 3029 3029 -1071 0 -1071

9
Кількість розглянутих МОН клопотань 

про відкриття спеціалізованих вчених 

рад

од. 200 200 180 180 -20 0 -20

-11524,4

182385,5 171922 -10463,5

4615,8 3554,9 -1060,9

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Видатки / надання кредитів у 2020 році

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

187001,3 175476,9
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10
Кількість місць, створених у закладах 

дошкільної освіти
од. 6000 6000 13268 13268 7268 0 7268

11

Кількість закладів освіти, що 

реалізують програми здобуття 

професійної освіти за дуальною 

формою

од. 280 280 235 235 -45 0 -45

12
Кількість затверджених стандартів 

бакалаврського рівня вищої освіти
од. 36 36 26 26 -10 0 -10

13
Кількість затверджених стандартів 

магістерського рівня вищої освіти
од. 30 30 30 30 0 0 0

14
Кількість створених центрів 

колективного користування науковим 

обладнанням

од. 19 19 21 21 2 0 2

15

Питома вага затверджених  

Атестаційною колегію рішень 

спеціалізованих вчених рад про 

присудження наукових ступенів у 

загальній кількості поданих на розгляд 

дисертацій та атестаційних справ

відс. 99 99 99 99 0 0 0

15

Частка розроблених систем оцінювання 

компетентностей, набутих учнями 

Нової української школи, відповідно до 

рівнів повної загальної середньої освіти 

у загальній кількості необхідних

відс. 67 67 67 67 0 0 0

16
Частка затверджених стандартів 

бакалаврського рівня вищої освіти у 

загальній кількості необхідних

відс. 32 32 23 23 -9 -9

17
Частка затверджених стандартів 

магістерського рівня вищої освіти у 

загальній кількості необхідних

відс. 27 27 40 40 13 13

18
Частка дітей, які здобувають освіту в 

закладах дошкільної освіти, у загальній 

кількості дітей дошкільного віку

відс. 96,5 96,5 76,4 76,4 -20,1 0 -20,1

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
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3.2. 2201020 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

Кошти бюджетної програми  "Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки" в 2020 році було спрямовано на забезпечення діяльності апарату Міністерства освіти і науки 

України та Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, створення належних умов роботи. 

МОН продовжило реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти та науки,  запровадження реформи освіти та реалізацію Стратегії реформування державного управління 

України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474.

Розпочато ряд заходів для досягнення пріоритетних цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

Робота МОН в 2020 році відбувалась в умовах ряду обмежень у зв"язку з карантинними заходами, що не сприяло виконанню всіх поставлених завдань в повній мірі.

Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

Захист прав у сфері освіти

Акредитація освітніх програм закладів вищої освіти

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державна атестація та 

акредитація закладів освіти

Надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації закладу (напряму підготовки, спеціальності) та оформленням 

сертифіката про акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності)

Переоформлення, видача копії, дубліката сертифіката про акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності)

(тис. грн.)

(найменування бюджетної програми)

Реалізації державної політики у сфері забезпечення якості  освіти

Завдання

Акредитація кваліфікаційних центрів

Підвищення кваліфікації експертів з акредитації та оцінювачів кваліфікаційних центрів

Формування та впровадження інформаційної системи для акредитації освітніх програм

Видатки / надання кредитів у 2020 році
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1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість установ од. 3 3 3 3

2
Всього середньорічне число 

ставок/штатних одиниць
од. 157 157 131 131 -26 0 -26

3
Кількість осіб делегованих до складу 

НАЗЯВО
од. 23 23 21 21 -2 -2

4
Кількість засідань експертних рад з 

питань атестації та акредитації закладів 

освіти

од. 6 6 2 2 0 -4 -4

5
Кількість співробітників, залучених в 

організації експертних рад та 

Акредитаційної комісії

осіб 37 37 37 37 0 0 0

6
Кількість експертів з питань атестації та 

акредитації закладів освіти
осіб 53 53 24 24 0 -29 -29

7
Кількість засідань Акредитаційної 

комісії
осіб 6 6 3 3 0 -3 -3

8

Кількість заходів, спрямованих на 

забезпечення взаємодій, координацій та 

підвищення ефективності діяльності 

заінтересованих осіб у сфері 

кваліфікацій,  зокрема, заходів за участі 

(організації) іноземних організацій з 

питань, що мають значення для 

реалізації державної політики у сфері 

кваліфікацій

од. 20 20 20 20 0 0 0

9
Кількість поданих заяв про акредитацію 

освітніх програм
од. 1400 1400 1315 1315 0 -85 -85

10
Кількість акредитованих 

спеціалізованих вчених рад
од. 100 100 0 -100 0 -100

74233,4 72309,8 -1923,6

71142,3 67160,2 -3982,1

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

145375,7 139470 -5905,7

Відхилення фактичних від 

планових

Ключові результативні показники бюджетної програми
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11
Кількість залучених експертів для 

проведення акредитації освітніх 

програм

од. 525 525 1631 1631 0 1106 1106

12
Кількість розглянутих скарг освітнім 

омбудсменом
од. 3200 3200 3165 3165 -35 0 -35

13
Кількість наданих рекомендацій 

закладам освіти освітнім омбудсменом
од. 600 600 572 572 -28 0 -28

14
Кількість наданих рекомендацій 

органам управління освітою освітнім 

омбудсменом

од. 400 400 386 386 -14 0 -14

15
Кількість звернень до органів 

державної влади
од. 800 800 289 289 -511 0 -511

16

Кількість наданих послуг 

організаційного характеру, пов'язаних з 

проведенням акредитації  навчальних 

закладів

од. 530 530 500 500 0 -30 -30

17 Кількість переоформлених сертифікатів од. 5186 5186 1180 1180 0 -4006 -4006

18
Кількість виданих сертифікатів про 

акредитацію
од. 530 530 1325 1325 0 795 795

19
Відповіді на запити щодо акредитації та 

атестації закладів освіти
од. 200 200 220 220 0 20 20

20
Частка затверджених КМУ або МОН 

нормативно-правових актів із загальної 

кількості розроблених НАЗЯВО

від 100 100 10 10 -90 0 -90

21
Частка задоволених скарг із загальної 

кількості поданих до освітнього 

омбудсмена

від 80 80 78 78 -2 0 -2

22

Частка позитивних рішень 

Акредитаційної комісії про надання 

сертифікатів у загальній кількості 

поданих заявок експертних рад

від 97 97 97 97 0 0 0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Виконпння завдань бюджетної програми протягом 2020 року було направлене на реалізацію повноважень щодо державної політики у сфері вищої освіти. Відхилення фактичних 

результативних показників бюджетної програми від планових пояснюється наступними причинами:

1.  Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується відповідним розпорядженням КМУ. Протягом 2020 року таких рішень не приймалось.

2. Протягом року від закладів вищої освіти надходили заяви щодо зняття справи з графіку акредитацій або перенесення на інший період.

3. Аредитація спеціалізованих вчених рад не проводилась у зв'язку з відсутністю затверджених відровідно до чинного законодавства нормативних актів.
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3.3. 2201030 0930

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма виконується відповідно до затвердженого паспорту та направлена на:

- забезпечення рівних прав людини до здобуття якісної та доступної освіти, вчасне надання рекомендацій, розгляд скарг та надання консультацій, виявлення фактів порушень 

законодавства та у разі їх наявності повідомлення до правоохоронних органів , сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання.

- реєстрацію професійних стандартів, створення і ведення Реєстру кваліфікацій, 

впровадження процедури акредитації кваліфікаційних центрів, присвоєння професійних кваліфікацій, розроблення нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій, інформування 

громадськості, роботодавців про Національну систему кваліфікацій.

- забезпечення виконання завдань бюджетної програми та дотримання порядку ефективного використання  бюджетних коштів.

- реалізація державної політики у сфері кваліфікацій. Прогнозування потреб у кваліфікаціях та створення реєстру кваліфікацій.

- діяльність освітнього омбудсмена та Службу полягає в  сприянні реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти, 

здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту, що дозволить забезпечити належні умови для реалізації права на освіту

 Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти та запобіганню 

порушень законодавства.

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями 

загальнодержавного значення

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

4. Зміни внесені Постановою КМУ від 08.06.2016 №369 та Постановою КМУ від 14.12.2016 від 965; кількість засідань Акредитаційної комісії зменшена в зв'язку зі змінами у складі 

Акредитаційної комісії та обсягом поданих справ

5. Відхилення (зменшення ) переоформлених сертифікатів на 4006,0 за рахунок зменшення звернень від закладів освіти.

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійної (професійно-технічної) освіти.

Завдання бюджетної програми

6. Розбіжність показника кількості повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлення фактів порушень законодавства пояснюється тим, що значна кількість заявників одночасно 

особисто зверталися як до освітнього омбудсмена, так і до правоохоронних органів , тому окремих звернень Служба до правоохоронних органів не надсилала. З 04 квітня 2020 р. на

виконання заходів ефективної протидії поширення коронавірусної інфекції тимчасово особистий прийом громадян освітнім омбудсменом

припинено. Натомість у IV кварталі 2020 року запроваджено особистий онлайн прийом.

7. Перевищення наданих консультацій учасникам освітнього процесу освітнім омбудсменом пояснюється складною епідеміологічною ситуацією в Україні, пов’язаною з COVID-19, в 

результаті чого багато консультацій надавалось саме в телефонному режимі.

8. Розбіжність між кількістю придбаного комп’ютерного , офісного обладнання та приладдя у кількості 16 одиниць пояснюється внесенням

змін до кошторису доходів та витрат в частині зменшення видатків для придбання предметів довгострокового користування .
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№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість закладів од. 161 161 130 130 -31 0 -31

2
Середньорічна кількість учнів, що 

здобувають професійну освіту
чол. 10349 10349 9411 9411 -938 0 -938

3
Прийом на професійну підготовку 

робітничих кадрів
чол. 4714 4714 4714 4714 0 0 0

4 Випуск кваліфікованих робітників чол. 3775 3775 3775 3775 0 0 0

5
Питома вага учнів, які отримали 

відповідний документ про освіту у 

загальному випуску

від 100 100 100 100 0 0 0

5

Рівень виконання державного 

замовлення (прийом) у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за професіями 

загальнодержавного значення

від 100 100 100 100 0 0 0

Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Видатки / надання кредитів у 2020 році

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

Планові результативні показники

2 3 4

175000 163991,8 -11008,2

175000 163991,8 -11008,2

0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

(тис.грн.)

Завдання

Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями 

загальнодержавного значення.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:  мета та завдання досягнуті
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3.4. 2201040 0980

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1

2

3

4

5

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд -101212,8

Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення високоефективного провадження наукової та науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах, що 

належать до сфери управління МОН, сприяння впровадженню наукових результатів

Завдання бюджетної програми

Завдання

Виконання наукових і науково-технічних робіт у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН

Збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Виконання прикладних наукових і 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

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт

Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

1406029,4 1291883,1 -114146,3

822658,8 809725,3 -12933,5

583370,6 482157,8

За бюджетною програмою КПКВК 2201030 "Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного 

значення" мета та завдання досягнуті. Слід зазначити, що  бюджетна програма є актуальною для підготовки робітничих кадрів за професіями, що мають 

загальнодержавне значення. За рахунок коштів цієї програми реалізовано право кожного громадянина на отримання якісної професійно-технічної освіти, 

що в свою чергу забезпечило економіку країни кваліфікованими кадрами.
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загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1

Кількість установ, залучених до 

виконання фундаментальних 

досліджень, прикладних досліджень і 

розробок

од. 120 126 246 120 126 246 0 0 0

2
Середньорічна штатна чисельність 

працівників, всього
осіб 7215 4027 11242 7215 4027 11242 0 0 0

3

Кількість фундаментальних 

досліджень,які виконуються за 

пріоритетними напрямами науки і 

техніки

од. 319 42 361 330 42 372 11 0 11

4

Кількість прикладних досліджень і 

розробок, які виконуються за 

пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки

од. 375 870 1245 422 489 911 47 -381 -334

5
Кількість наукових робіт та науково-

технічних розробок молодих вчених
од. 191 191 200 200 9 0 9

6
Кількість науково-технічних 

(експериментальних) розробок
од. 57 57 57 57 0 0 0

7
Кількість наукових об'єктів, що 

становлять національне надбання
од. 39 39 39 39 0 0 0

8
Проведення наукової та науково-

технічної експертизи конкурсної заявки 

за  державним замовленням

од. 446 446 415 415 -31 0 -31

9
Проведення наукової та науково-

технічної експертизи заключного звіту 

за державним замовленням

од. 54 54 27 27 -27 0 -27

10

Кількість відряджень, пов'язаних з 

виконанням обов'язків членів 

тимчасової комісії з оцінювання 

ефективної діяльності наукових  

установ

од. 60 60 0 -60 0 -60

11
Кількість фундаментальних досліджень, 

завершених та впроваджених у 

поточному році

од. 170 42 212 170 42 212 0 0 0

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Ключові результативні показники бюджетної програми
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12
Кількість прикладних досліджень і 

розробок, завершених та впроваджених  

у поточному році

од. 210 810 1020 210 455 665 0 -355 -355

13

Кількість наукових робіт та науково-

технічних розробок молодих вчених, 

завершених та впроваджених в 

поточному році

од. 53 53 53 53 0 0 0

14

Кількість науково-технічних 

(експериментальних) розробок, 

завершених та впроваджених у 

поточному році

од. 42 42 42 42 0 0 0

15
Кількість проведених аналітичних 

досліджень
од. 6650 8500 15150 6650 3914 10564 0 -4586 -4586

16
Кількість аналітичних досліджень, які 

підтверджують якість продукції
од. 6320 7570 13890 6320 3483,5 9803,5 0 -4086,5 -4086,5

17
Кількість розробок, що виконуються за 

державним замовленням
від 57 57 27 27 -30 0 -30

18
Кількість проведених експертиз 

заключного звіту за державним 

замовленням

від 27 27 27 27 0 0 0

19 Обробка бібліотечного фонду від 45 45 69,7 69,7 24,7 0 24,7

20
Кількість відвідувачів бібліотеки 

протягом року
од. 270 270 279 279 9 0 9

21
Створення довідково-пошукового 

апарату (ДПА) ДНТБ
од. 35 35 51,6 51,6 16,6 0 16,6

22
Поповнення електронної картотеки та 

спеціалізованих баз даних ДНТБ
од. 56 56 67,1 67,1 11,1 0 11,1

23
Кількість ЗВО та НУ, яким надано доступ до 

електронних наукових баз даних
од. 460 460 478 478 18 0 18

24
Кількість електронно-інформаційних 

ресурсів, до яких надається доступ
од. 920 920 5063,7 5063,7 4143,7 0 4143,7

25
Кількусть статей у наукових виданнях, 

всього, з них:
від 147,3 147,3 147,3 147,3 0 0 0

26
Кількість цитувань у наукових 

виданнях, всього, з них:
від 693,9 693,9 693,9 693,9 0 0 0

27

Кількість отриманих оторонних 

документів на об'єкти права 

інтелектуальної власності (патент на 

винахід), всього, з них:

від 937 937 937 937 0 0 0

28
Частка завершених фундаментальних 

досліджень у поточному році у 

загальній їх кількості

од. 53,2 100 53,2 100 153,2 0 0
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29
Частка завершених прикладних 

досліджень і розробок у поточному році 

у загальній їх кількості

від 56 93,1 56 93 0 -0,1

30
Частка завершених проектів молодих 

вчених у поточному році у загальній їх 

кількості

від 27,7 27,7 0 0

31
Частка завершених науково-технічних 

(експериментальних) розробок у 

загальній їх кількості

від 73,7 73,7 0 0

32
Частка якісної продукції у загальній 

кількості проведених аналітичних 

лабораторних досліджень

од. 95 89 95 89 0 0

33
Повнота обслуговування відвідувачів 

Державною науково-технічною 

бібліотекою

від 100 100 100 100 0 0

3.5. 2201050 0990

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Повернення коштів, сплачених за надання послуги із проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2020 році, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення повернення коштів, сплачених громадянами за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 

році

Завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Мета бюджетної програми вцілому досягнута: забезпечено високоефективне впровадження наукової та науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах, що 

належать до сфери управління МОН.

 Однак, зміна Уряду та керівництва МОН, а також,   заборона на період карантину здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, 

унеможливило виконання в повному обсязі всіх запланованих наукових і науково-технічних робіт та розробок.
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№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Кількість пробних тестувань ЗНО за які 

необхідно повернути кошти учасникам
од. 362154 0 362154 289080 0 289080 -73074 0 -73074

2
Кількість учасників, пробного ЗНО, 

яким повернуто кошти
од. 218663 0 218663 171039 0 171039 -47624 0 -47624

3

Питома вага учасників пробного ЗНО, 

яким повернуто кошти, у загальній 

кількості учасників, що сплатили за 

надання послуги із проведення 

пробного ЗНО

від. 100 0 100 78,2 0 78,2 -21,8 0 -21,8

Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Завдання

Повернення коштів громадянам, сплачених за надання послуги із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис.грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2

Відповідно до Порядку використання коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році,

затвердженого постановою КМУ від 17.06.2020 № 496, МОН було перераховано АТ КБ "ПриватБанк" 52 450 000 грн. За заверненям учасників пробного ЗНО банком було повернуто

41 907 366 грн, а невикористані кошти в сумі 10 542 634 грн було перераховано ДКСУ платіжним дорученням в дохід бюджету в грудні 2020 року.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

52450

3

52450 0

52450 52450 0

0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники

4
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3.6. 2201080 0150

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Відповідно до Порядку використання коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році,

затвердженого постановою КМУ від 17.06.2020 № 496, всім учасникам пробного ЗНО, які вчасно звернулись до АТ КБ "ПриватБанк", повернуто кошти за пробне ЗНО, яке не

відбулось у зв"язку з карантинними заходами

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

міжнародних конкурсів

(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 конкурсу з української мови імені Петра Яцика, стипендіями 

Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Завдання бюджетної програми

Завдання

Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки

Присудження та виплата щорічних премій Президента України для молодих вчених

Присудження та виплата щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Виплата державних стипендій видатним діячам освіти і науки

Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка

Виплата премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Присудження та виплата щорічних премій Президента України для молодих вчених

Призначення та виплата  стипендій Президента України переможцям ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Видатки / надання кредитів у 2020 році
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1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Кількість Державних премій України в 

галузі науки і техніки
од.

15 15 15 15 0 0 0

2
Кількість щорічних премій Президента 

України для молодих вчених
од. 40 40 40 40 0 0 0

3
Кількість стипендій Президента 

України для молодих вчених
од. 300 300 300 300 0 0 0

4
Кількість стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих вчених
од. 320 320 320 320 0 0 0

5
Кількість стипендій видатним діячам 

освіти (довічних)
од. 100 100 100 100 0 0 0

6
Кількість державних стипендій 

видатним діячам науки (довічні)
од. 100 100 100 100 0 0 0

7

Кількість стипендій Президента 

України переможцям Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка

од. 39 39 39 39 0 0 0

8
Кількість премій Кабінету Міністрів 

України за розроблення і впровадження 

інноваційних технологій

од. 5 5 5 5 0 0 0

9
Розмір Державної премії України в 

галузі науки і техніки
од. 300 300 300 300 0 0 0

10
Розмір премії Президента України для 

молодих вчених
од. 40 40 40 40 0 0 0

(тис. грн.)

План зі змінами Звіт

Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

61676,7 55455,7 -6221

61676,7 55455,7 -6221

0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових
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11

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

од. 1420 1420 1420 1420 0 0 0

12

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"

од. 1770 1770 1770 1770 0 0 0

13

Розмір стипендії Президента України 

переможцям Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студенської молоді імені Тараса 

Шевченка студентам і курсантам вищих 

навчальних закладів III-IV  рівня 

акредитації,  які  навчаються  за  

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

"бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"

од. 2600 2600 2600 2600 0 0 0

14
Розмір стипендії імені Тараса Шевченка 

учням середніх загальноосвітніх 

навчальних закладів

од. 2720 2720 2720 2720 0 0 0

15

Кількість проведених наукових засідань 

(засідання секцій Комітету, пленумів та 

президій Комітету, та офіційних 

вручень)

од. 47 47 47 47 0 0 0

16
Кількість наданих офіційних рецензій 

та експертних висновків по поданих 

роботах

од. 240 240 191 191 -49 0 -49

17
Кількість виготовлених інформаційних 

матеріалів, пов'язаних з роботою 

Комітету

од. 1500 1500 1500 1500 0 0 0
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18

Кількість виготовленних почесних 

знаків та іменних дипломів лауреатів 

Державної премії України та премії 

Президента України для молодих 

вчених

од. 200 200 200 200 0 0 0

19
Кількість призначених стипендій імені 

Тараса Шевченка учням середніх 

загальноосвітних закладів

од. 10 10 7 7 -3 0 -3

3.7. 2201100 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

2

3

Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення належних умов для життя, навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації

Забезпечення набуття вихованцями необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки

Впровадження освітньої діяльності для обдарових дітей та кваліфікованих спортсменів

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:  мета та завдання досягнуті

Сторінка 26



1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Кількість закладів загальної середньої 

освіти державної форми власності
од.

5 5 5 5 0 0 0

2
Кількість загальноосвітніх шкіл 

соціальної реабілітації
од. 6 6 6 6 0 0 0

3
Всього середньорічне число 

ставок/штатних одиниць, в тому числі
од. 1197,8 1197,8 1197,8 1197,8 0 0 0

4

Кількість педагогічних працівників 

Міжнародної української школи, які 

взяли участь у проведенні річного 

оцінювання та державної підсумкової 

атестації

од. 32 32 32 32 0 0 0

5
Середньорічна кількість учнів у 

закладах загальної середньої освіти 

державної форми власності

од. 4798 4798 4922 4922 124 0 124

6
Середньорічна кількість учнів в 

загальноосвітніх школах соціальної 

реабілітації

од. 9 9 8 8 -1 0 -1

7

Кількість учнів Міжнародної 

української школи, які взяли участь у 

річному оцінюванні та державній 

підсумковій атестації

од. 2526 2526 26 26 -2500 0 -2500

8
Питома вага учнів, які отримали 

відповідний документ про освіту у 

загальному випуску

від. 100 100 100 100 0 0 0

Ключові результативні показники бюджетної програми

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

191417,4 180366,9 -11050,5

185401,7 178244,4 -7157,3

6015,7 2122,5 -3893,2

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових
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3.8. 2201120 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

2

3

4

Розвиток здібностей та обдарувань дівчат і хлопців, задоволення їх інтересів, інтелектуальних і духовних запитів.

Реалізація програми забезпечує надання середньої освіти та здійснює соціальну реабілітацію учнів, а саме виховує у них розуміння загальнолюдських цінностей, громадську позицію; 

готує до активної трудової діяльності; забезпечує правове виховання; духовне багатство; фізичну досконалість особистості.

Також реалізація програми забезпечує набуття учнями знань і навичок з військової та фізичної підготовки; підготовки фізично здорових, високоморальних, вольових, дисциплінованих 

особистостей, здатних до свідомого вибору відповідної професії, служби у Збройних Силах України та інших формуваннях України; підготовку учнів до навчання у закладах вищої 

освіти.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, що унеможливила звичайний режим роботи ЗНЗ "Міжнародна українська школа", а саме - виїзд за кордон для проведення річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації було прийняте рішення про проведення дистанційного оцінювання 9-11 класів. Кількість педагогічних працівників Міжнародної української школи, 

які дистанційно  взяли участь у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації складає 36 осіб.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання 

позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної 

роботи

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації через підвищений попит до закладів з військово-фізичним та фізико-математичним профілем навчання, а також здійснення 

соціальної реабілітації учнів та забезпечення права громадян України, батьки яких тимчасово перебувають за кордоном та дітей, батьки яких мають громадянство інших держав на 

повну загальну середню освіту. 

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку.

Розвиток здібностей дівчат і хлопців у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними 

первинних професійних знань, вмінь і навичок необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

Створення умов для зацікавленості дівчат і хлопців у науковій і творчій діяльності.

Сприяння професійній орієнтації та самореалізації дівчат і хлопців
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1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість закладів од. 5 5 5 5 0 0 0

2
Всього середньорічне число 

ставок/штатних одиниць, у тому числі:
од. 582 24,5 606,5 580,5 24,5 605 -1,5 0 -1,5

3

Кількість переможців Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів і Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України, у тому числі:

осіб. 270 270 270 270 0 0 0

4

Розмір стипендії Президента України 

для переможців Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів і Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України

грн. 2600 2600 2600 2600 0 0 0

5
Середньорічна кількість дітей, які 

охоплені позашкільною освітою, у тому 

числі:

осіб. 21784 483 22267 26012 1490 27502 4228 1007 5235

6
Кількість дітей за туристично-

краєзнавчим напрямом, у тому числі:
осіб. 307 307 307 307 0 0 0

198706 193846,9 -4859,1

7051,1 5053,6 -1997,5

(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

205757,1 198900,5 -6856,6

Одиниця 

виміру

Планові результативні показники
Фактичні результативні показники

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники

Відхилення фактичних від 

планових
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7
Кількість дітей за художньо-естетичним 

напрямом, у тому числі:
осіб. 475 475 510 510 35 0 35

8
Кількість дітей за науково-технічним 

напрямом, у тому числі:
осіб. 233 233 375 375 142 0 142

9
Кількість дітей за еколого-

натуралістичним напрямом, у тому 

числі:

осіб. 404 26 430 404 26 430 0 0 0

10
Кількість гуртків за туристично-

краєзнавчим напрямом
од. 19 19 18 18 -1 0 -1

11
Кількість гуртків за художньо-

естетичним напрямом
од. 18 18 17 17 -1 0 -1

12
Кількість гуртків за науково-технічним 

напрямом
од. 14 14 18 18 4 0 4

13
Кількість гуртків за еколого-

натуралістичним напрямом
од. 36 2 38 36 2 38 0 0 0

14
Середньорічна кількість дітей, які 

залучені до заходів з позашкільної 

роботи, у тому числі:

осіб. 8829 6205 15034 18094 5600 23694 9265 -605 8660

15

Кількість проведених Національним 

центром "Мала академія наук України" 

всеукраїнських заходів за участю учнів, 

здібних до наукових досліджень, 

винахідницької, творчої роботи

од. 124 27 151 97 11 108 -27 -16 -43

16

Кількість дітей, залучених до 

всеукраїнських заходів за участю учнів, 

здібних до наукових досліджень, 

винахідницької, творчої роботи, що 

проводяться Національним центром 

"Мала академія наук України", у тому 

числі:

осіб. 18275 433 18708 24318 1464 25782 6043 1031 7074

17

Кількість проведених заходів 

(семінарів, конференцій, майстер-

класів) з підвищення професійних 

навиків працівників Національного 

центру "Мала академія наук України", 

закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти

од. 52 5 57 49 4 53 -3 -1 -4
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18

Кількість працівників Національного 

центру "Мала академія наук України", 

закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти, які взяли участь у 

проведенні заходів (семінарів, 

конференцій, майстер-класів) з 

підвищення професійних навиків, у 

тому числі:

осіб. 1737 96 1833 7607 271 7878 5870 175 6045

19
Кількість проведених заходів в рамках 

міжнародного співробітництва
од. 25 3 28 19 19 -6 -3 -9

20
Кількість дітей, залучених у заходах, 

що проведені в рамках міжнародного 

співробітництва, у тому числі:

осіб. 121 24 145 582 582 461 -24 437

21

Кількість виготовлених матеріалів, 

відео- та поліграфічної продукції з 

науково-популярної тематики та 

періодичних видань Національного 

центру "Мала академії наук України"

од. 590 30 620 191 1 192 -399 -29 -428

22

Кількість  придбаного обладнання і 

предметів довгострокового 

користування для оснащення 

лабораторій, навчальних майстерень та 

експозицій для науково-освітнього 

простору Музею науки у місті Києві

од. 41 41 113 1 114 72 1 73

23

Кількість дітей, які брали участь у 

заходах з позашкільної роботи і яким 

надано послуги з проживання та 

харчування

од. 6049 6049 290 290 0 -5759 -5759

24

Рівень забезпечення стипендією 

Президента України для переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів і 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України

від. 100 100 0 0 0

25

Рівень введення в експлуатацію 

лабораторій, учбових майстерень та 

експозицій для науково-освітнього 

простору Музею науки у місті Києві

від. 100 100 0 0 0
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3.9. 2201130 0930

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

2

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

228 165,8 223 987,5 -4 178,3 

222 573,4 220 244,6 

2 3 4

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Розбіжність загального фонду виникла у зв'язку з карантином, зокрема, перехід на дистанційну форму навчання та вимушеною відміною деяких всеукраїнських та міжнародних 

заходів, а також збільшення витрат спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників. Розбіжність спеціального фонду виникла у зв'язку з надходженням 

коштів від науково-освітнього центру Музею науки у місті Київ.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 

Мета бюджетної програми

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійної (професійно-технічної) освіти в училищах соціальної реабілітації, 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Завдання бюджетної програми

Завдання

3 742,9 -1 849,5 

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти 

соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти

(найменування бюджетної програми)

-2 328,8 

Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та 

адаптації, сприяння підвищенню якості підготовки кадрів.

Методичне забезпечення навчально-методичного процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

5 592,4 

За бюджетною програмою КПКВК 2201120 "Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами 

позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи" мета та завдання досягнуті. Також слід зазначити, що бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки за 

рахунок коштів програми вирішується питання емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості, формування її компетентностей та сприяє забезпеченню потреб 

особистості у творчій самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, входженню у широкий світ. 
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загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1

Кількість училищ соціальної 

реабілітації, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти при 

виправних колоніях та кримінально-

виконавчих установах закритого типу

од. 78 78 71 71 -7 0 -7

2 Кількість методичних установ од. 26 26 26 26 0 0 0

3
Всього середньорічне число 

ставок/штатних одиниць, у тому числі:
од. 1795,6 24,5 1820,1 1503,1 23 1526,1 -292,5 -1,5 -294

4

Кількість слухачів у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти при виправних колоніях та 

кримінально-виконавчих установах 

закритого типу

чол. 5180 5180 5226 5226 46 0 46

5
Кількість учнів в училищах соціальної 

реабілітації
чол. 10 10 6 6 -4 0 -4

6
Прийом на професійну підготовку 

робітничих кадрів
чол. 6395 6395 6132 6132 -263 0 -263

7 Випуск кваліфікованих робітників чол. 6404 6404 6213 6213 -191 0 -191

8

Кількість наданих методичними 

установами закладам професійної 

(професійно-технічної) освіти 

консультацій з питань організації 

освітнього процесу

од. 4900 4900 4900 4900 0 0 0

9
Питома вага учнів, які отримали 

відповідний документ про освіту у 

загальному випуску

від. 100 100 0 0 0

10

Рівень працевлаштування випускників 

училищ соціальної реабілітації, закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти при виправних колоніях та 

кримінально-виконавчих установах 

закритого типу

від. 100 99 -1 0 0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових
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3.10. 2201160 0942

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

2

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

Ключові результативні показники бюджетної програми

29 304 321,9 26 527 700,6 -2 776 621,3 

16 651 143,9 16 597 588,7 -53 555,2 

12 653 178,0 9 930 111,9 -2 723 066,1 

2 3 4

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 

Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підготовка кадрів закладами вищої освіти

Завдання бюджетної програми

Завдання

Організація та забезпечення здобуття вищої освіти на освітньо-кваліфікаційних рівнях ,"бакалавр", "спеціаліст", "магістр", підготовка фахівців за 

ступенями вищої освіти  "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

За бюджетною програмою КПКВК 2201130 "Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми 

власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти" мета та завдання досягнуті. Слід зазначити, що бюджетна програма є актуальною для 

подальшої реалізації через підвищення попиту на робітничі спеціальності. За рахунок коштів бюджетної програми реалізовано 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.
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загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість закладів вищої освіти од. 149 149 148 148 -1 0 -1

2
Всього середньорічне  число штатних 

одиниць  у закладах вищої освіти (в 

тому числі):

од. 112524,8 69732 182256,8 107429,8 67122,7 174552,5 -5095 -2609,3 -7704,3

3

Розмір одноразової грошової допомоги 

при працевлаштуванні випускників з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування

грн. 13182 13182 13182 13182 0 0 0

4

Розмір щорічної допомоги для 

придбання навчальної літератури 

особам з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування

грн. 7080 7080 7080 7080 0 0 0

5
Середньорічна кількість аспірантів, які 

навчаються без відриву від виробництва
чол. 2335 2900 5235 2117 3247 5364 -218 347 129

6
Середньорічна кількість аспірантів, які 

навчаються з відривом від виробництва
од. 8844 1800 10644 8874 2006 10880 30 206 236

7 Середньорічна кількість докторантів од. 701 80 781 628 67 695 -73 -13 -86

8
Середньорічна кількість студентів 

денної форми навчання
од. 286704 239063 525767 263422 249076 512498 -23282 10013 -13269

9
Середньорічна кількість студентів 

заочної форми навчання
од. 29600 211295 240895 25898 173947 199845 -3702 -37348 -41050

10
Середньорічна кількість студентів 

вечірньої форми навчання
од. 1100 1100 655 655 0 -445 -445

11
Середньорічна кількість дітей-сиріт на 

повному державному забезпеченні
од. 7655 7655 7247 7247 -408 0 -408

12
Середньорічна кількість дітей-сиріт під 

опікою
од. 660 660 632 632 -28 0 -28

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових
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13

Середньорічна кількість іноземців та 

осіб без громадянства, які прибули на 

навчання за денною формою на 

підготовчі відділення закладів вищої 

освіти  відповідно до міжнародних 

договорів, у межах квот, визначених 

Кабінетом Міністрів України

осіб. 162 162 42 42 -120 0 -120

14
Випуск аспірантів, які навчаються з 

відривом від виробництва та успішно 

завершили навчання

осіб. 759 59 818 269 23 292 -490 -36 -526

15
Випуск аспірантів, які навчаються з 

відривом від виробництва
осіб. 2300 254 2554 1646 181 1827 -654 -73 -727

16 Випуск докторантів осіб. 300 22 322 301 27 328 1 5 6

17
Випуск докторантів, які успішно 

завершили  навчання і захистили  

дисертації

осіб. 103 5 108 58 6 64 -45 1 -44

18
Кількість студентів, прийнятих на 

перший курс за денною  формою 

навчання (бакалавр)

осіб. 70000 54100 124100 62416 58895 121311 -7584 4795 -2789

19
Питома вага студентів, які отримали 

відповідний документ про освіту у 

загальному обсязі випуску

від. 100 100 100 100 0 0 0

20

Питома вага осіб, прийнятих на денну 

форму навчання за державним 

замовленням у загальному обсязі 

прийому

від. 56,8 53,4 -3,4 0 0

21

Питома вага аспірантів та докторантів, 

які успішно завершили навчання та 

захистили  дисертації у загальному 

обсязі випуску

від. 33,2 23,2 16,8 13,9 -16,4 -9,3 0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових
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3.11. 2201170 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість установ од. 5 5 5 5 0 0 0

2
Всього середньорічне число 

ставок/штатних одиниць, у тому числі:
од. 520 14 534 511,5 6 517,5 -8,5 -8 -16,5

96 266,7 95 163,7 -1 103,0 

6 856,2 4 390,0 -2 466,2 

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

103 122,9 99 553,7 -3 569,2 

Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності закладів освіти.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Методичне та аналітичне забезпечення навчально-методичного та навчально-виховного процесу у закладах освіти, вивчення та впровадження 

передового педагогічного досвіду.

Видатки / надання кредитів у 2020 році
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3

Кількість виданих примірників 

навчально-методичної літератури для 

студентів закладів вищої та фахової 

передвищої освіти

од. 8000 8000 7958 7958 0 -42 -42

4
Кількість проведених конкурсів, 

семінарів, нарад, форумів, конференцій, 

виставок та інших заходів

од. 160 160 115 115 0 -45 -45

5

Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

ініціативних тем науково-дослідних 

робіт (НДР), що виконуються 

науковими співробітниками в межах 

робочого часу

од. 16 16 6 6 -10 0 -10

6

Кількість експериментів 

всеукраїнського рівня, які координує 

ДНУ "Інститут модернізації змісту 

освіти", за напрямами визначеними 

Концепцією Нової української школи

од. 103 103 30 30 -73 0 -73

7
Кількість наукових досліджень 

актуальних проблем освітнього 

управління

од. 15 15 15 15 0 0 0

8
Рівень збору, обробки, передачі, 

зберігання та стану захисту 

статистичних освітніх даних

від. 100 100 0 0 0

9
Рівень забезпечення функціонування 

інформаційної системи освіти та 

програмно-технологічних комплексів

від. 100 100 0 0 0

10
Частка впроваджених результатів 

моніторингових та наукових 

досліджень

від. 100 100 0 0 0

  За бюджетною програмою КПКВК 2201170 "Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти" мета та завдання досягнуті. Методичне забезпечення 

закладів освіти, провадження аналітичної діяльності, вивчення та застосування передового педагогічного досвіду на основі наукових досліджень та аналізу було забезпечено у повному 

обсязі у відповідності до кошторису та за цільовим призначенням.

  Завдання бюджетної програми виконано шляхом ефективного виконання своїх функцій, передусім: збір статистичних даних про стан системи освіти; створення баз даних та 

інформаційно-аналітичних довідників у галузі освіти; аналіз якісних і кількісних галузевих показників; нормативно-правове, організаційне, науково-методичне, інформаційне 

забезпечення навчального процесу; інноваційна діяльність; прикладні наукові дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук; моніторинг якісних 

і кількісних показників рівня і стану освітніх процесів.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
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3.12. 2201190 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1

Розмір мінімальної академічної 

стипендії для студентів закладів 

фахової передвищої освіти

грн. 980 980 980 980 0 0 0

2
Розмір мінімальної академічної 

стипендії для студентів у закладах 

вищої освіти:

грн. 1300 1300 1300 1300 0 0 0

4

3 329 317,5 3 307 370,2 -21 947,3 

3 329 317,5 3 307 370,2 -21 947,3 

0,0 

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники
Фактичні результативні показники

Відхилення фактичних від 

планових

Мета бюджетної програми

Забезпечення академічними стипендіями студентів (курсантів) аспірантів, докторантів у закладах фахової передвищої та вищої освіти

2 3

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів 

фахової передвищої та вищої освіти

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виплати академічних стипендій

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових
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3

Розмір підвищеної академічної 

стипендії студентам закладів фахової 

передвищої освіти,  які досягли 

особливих успіхів в навчанні

грн. 1426 1426 1426 1426 0 0 0

4

Розмір підвищеної академічної 

стипендії студентам у закладах вищої 

освіти, які досягли особливих успіхів в 

навчанні

грн. 1892 1892 1892 1892 0 0 0

5

Розмір академічної стипендії для 

студентів закладів фахової передвищої 

освіти, які навчаються за 

спеціальностями (спеціалізаціями), 

визначеними переліком спеціальностей 

(спеціалізацій) галузей, для яких 

встановлено підвищений розмір 

академічних стипендій

грн. 1250 1250 1250 1250 0 0 0

6

Розмір академічної стипендії  для 

студентів у закладах вищої освіти, які 

навчаються за спеціальностями 

(спеціалізаціями), визначеними 

переліком спеціальностей 

(спеціалізацій) галузей, для яких 

встановлено підвищений розмір 

академічних стипендій

грн. 1660 1660 1660 1660 0 0 0

7

Розмір академічної стипендії  для 

студентів закладів фахової передвищої 

освіти, 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. 1819 1819 1819 1819 0 0 0
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8

Розмір академічної стипендії  для 

студентів у закладах вищої освіти, 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. 2416 2416 2416 2416 0 0 0

9
Розмір академічної стипендії 

Президента України для закладів 

фахової передвищої освіти

грн. 2130 2130 2130 2130 0 0 0

10
Розмір академічної стипендії 

Президента України для закладів вищої 

освіти

грн. 2720 2720 2720 2720 0 0 0

11
Розмір іменної стипендії Верховної 

Ради України для закладів фахової 

передвищої освіти

грн. 2130 2130 2130 2130 0 0 0

12
Розмір іменної стипендії Верховної 

Ради України для закладів вищої освіти
грн. 2720 2720 2720 2720 0 0 0

13

Розмір іменної та академічної 

стипендій, заснованих Кабінетом 

Міністрів України  для закладів вищої 

освіти

грн. 2480 2480 2480 2480 0 0 0

14
Розмір стипендії докторантів у закладах 

вищої освіти
грн. 7441 7441 7441 7441 0 0

15
Розмір стипендії аспірантів у закладах 

вищої освіти
грн. 5279 5279 5279 5279 0 0 0

16
Середньорічна чисельність стипендіатів 

всього
осіб. 183167 183167 175513 175513 -7654 0 -7654

17

Середньорічна чисельність стипендіатів 

закладів фахової передвищої освіти, які 

отримали мінімальну академічну 

стипендію

осіб. 34172 34172 36452 36452 2280 0 2280

18
Середньорічна чисельність стипендіатів 

у закладах вищої освіти, які отримали 

мінімальну академічну стипендію

осіб. 80056 80056 77236 77236 -2820 0 -2820
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19

Середньорічна чисельність стипендіатів 

закладів фахової передвищої освіти, які 

отримали підвищену академічну 

стипендію за досягнення особливих 

успіхів в навчанні

осіб. 2855 2855 2900 2900 45 0 45

20

Середньорічна чисельність стипендіатів  

у закладах вищої освіти, які отримали 

підвищену академічну стипендію за 

досягнення особливих успіхів в 

навчанні

осіб. 25038 25038 19245 19245 -5793 0 -5793

21

Середньорічна чисельність стипендіатів 

закладів фахової передвищої освіти, які 

навчаються за спеціальностями 

(спеціалізаціями), визначеними 

переліком спеціальностей 

(спеціалізацій) галузей, які отримали 

підвищену академічну стипендію

осіб. 7582 7582 7883 7883 301 0 301

22

Середньорічна чисельність стипендіатів 

у закладах вищої освіти, які навчаються 

за спеціальностями (спеціалізаціями), 

визначеними переліком спеціальностей 

(спеціалізацій) галузей, які отримали 

підвищену академічну стипендію

осіб. 18690 18690 18021 18021 -669 -669

23
Середньорічна чисельність аспірантів у 

закладах вищої освіти
осіб. 8232 8232 8228 8228 -4 0 -4

24
Середньорічна чисельність докторантів 

у закладах вищої освіти
осіб. 710 710 628 628 -82 0 -82

25
Питома вага стипендіатів у загальній 

кількості студентів денної форми 

навчання за державним замовленням

від. 45 45 43 43 -2 0 -2

За бюджетною програмою КПКВК 2201190 "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти" мета та 

завдання досягнуті.  Ця програма забезпечує виплату академічних стипендій здобувачам закладів фахової передвищої освіти, вищої освіти та наукових ступенів. Програма є 

актуальною для подальшої її реалізації.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
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3.13. 2201200 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

Пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у залізничному, автомобільному та водному 

транспорті

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Пільгове перевезення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та 

вищої освіти у залізничному транспорті

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення пільгового перевезення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів 

фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

18 000,0 18 000,0 0,0 

18 000,0 18 000,0 0,0 

0,0 

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових
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1

Кількість учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

студентів (курсантів невійськових) 

закладів фахової передвищої та вищої 

освіти, які потребують забезпечення 

пільговим перевезенням у залізничному 

транспорті

осіб. 9927100 9927100 3078182 3078182 -6848918 0 -6848918

2

Кількість учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

студентів (курсантів невійськових) 

закладів фахової передвищої та вищої 

освіти, які  забезпечені пільговим 

перевезенням у залізничному 

транспорті за рахунок коштів 

державного бюджету

осіб. 695000 695000 576748 576748 -118252 0 -118252

3
Середні витрати на компенсацію однієї 

поїздки
грн. 25,9 25,9 31,2 31,2 5,3 0 5,3

4

Рівень забезпечення пільговим 

проїздом учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

студентів (курсантів невійськових) 

закладів фахової передвищої та вищої 

освіти  у залізничному транспорті за 

рахунок коштів державного бюджету

від. 7 7 15,7 15,7 8,7 0 8,7

3.14. 2201210 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 2201200 "Пільговий  проїзд  учнів  закладів професійної (професійно-технічної)  освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої 

та вищої освіти у залізничному транспорті" дає змогу забезпечити студентів та учнів пільговим перевезенням у залізничному транспорті. 

Також слід зазначити, що обсяг затверджених бюджетних асигнувань на 2020 рік значно менше, ніж реальний обсяг пільг, які надаються підприємствами  «Укрзалізниці» учням та 

студентам на відповідний період. За 2020 рік Акціонерним товариством «Українська залізниця» перевезено студентів та учнів професійно-технічних училищ на суму 114,06 млн грн., з 

них компенсовано 18,0 млн грн. Відсоток покриття витрат становить 15,7 %.
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№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1

Кількість осіб, яким у 2020 році надано 

пільгові довгострокові кредити для 

здобуття вищої освіти

осіб. 77 77 56 56 -21 0 -21

2 Обсяг наданих у 2020 році кредитів осіб. 2200 2200 1736,7 1736,7 -463,3 0 -463,3

3 Частка кредитів, повернутих своєчасно від. 90 90 90 90 0 0 0

4
Частка заяв на отримання кредитів, за 

якими прийнято позитивне рішення
від. 90 90 80 80 -10 0 -10

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

2200,0 1736,7 -463,3

(тис. грн.)

Створення умов для здобуття освіти за денною,вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форм 

власності.

2200,0 1736,7 -463,3

0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання державного пільгового довгострокового кредитування на здобуття вищої освіти

Видатки / надання кредитів у 2020 році
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3.15. 2201220 0942

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

За бюджетною програмою за КПКВК 2201210 "Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти" спрямована для забезпечення надання 

пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Також кредитування вищої освіти розширює доступ до вищої освіти для широких верств населення.

4

7200 0 -7200

7200 -7200

0

Ключові результативні показники бюджетної програми

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки 

пілотів на базі Національного авіаційного університету"

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету для цивільної авіації України та ЄС у 

відповідності до Європейських вимог EASA

Завдання бюджетної програми

Завдання

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного 

університету"

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис.грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3
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загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Загальна кошторисна вартість 

інвестиційного проекту (за рахунок усіх 

джерел фінансування)

тис. грн. 271972 0 271972 271972 0 271972 0 0 0

2
Загальна довжина огорожі аеродрому 

"Кіровоград"
кв. м. 6350 0 6350 6350 0 6350 0 0 0

3
Довжина огорожі аеродрому 

"Кіровоград", на якій проведено 

реконструкцію

кв. м. 2340 0 2340 0 0 -2340 0 -2340

2
Рівень реалізації державного 

інвестиційного проекту (за рахунок усіх 

джерел фінансування)

від. 26,8 0 26,8 0 0 -26,8 0 -26,8

3
Рівень виконання робіт з реконструкції 

огорожі аеродрому "Кіровоград"
від. 99,8 0 99,8 0 0 -99,8 0 -99,8

3.16. 2201240 0942

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

Відхилення фактичних від 

планових

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Відхилення рівня витрат на реконструкцію огорожі аеродрому "Кіровоград" виникло як результат відсутності фінансування (відсутність коштів на казначейських рахунках)

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: мета та завдання не виконані у зв̓язку  відсутності 

фінансування (відсутність коштів на казначейських рахунках)

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу 

ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Збереження та реставрація Староакадемічного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря ( пам"ятки  архітектури (охор №15/1) та історії 

(260025-Н) національного значення) по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва, його пристосування для використання університетом 

і громадою м. Києва

Завдання бюджетної програми

Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
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№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Загальна кошторисна вартість 

державного інвестиційного проекту
тис. грн. 199831,8 0 199831,8 199831,8 0 199831,8 0 0 0

2
Площа даху та перекритів, на якій 

проводяться будівельні роботи 

(ремонтно-реставраційні)

кв. м. 267 0 267 267 0 267 0 0 0

3
Загальна довжина зовнішніх мереж 

теплопостачання
м. 133 0 133 133 0 133 0 0 0

4
Площа будівлі,  на якій виконані 

будівельні (ремонтно-реставраційні) 

роботи

кв. м. 2719 0 2719 2719 0 2719 0 0 0

5
Площа даху та перекриттів, на якій 

проведені будівельні (ремонтно-

реставраційні) роботи

кв. м. 1768,2 0 1768,2 1768,2 0 1768,2 0 0 0

6
Довжина прокладених зовнішніх мереж 

теплопостачання
м. 133 0 133 85,5 0 85,5 -47,5 0 -47,5

7
Кількість проведених спостережень з 

технічного нагляду
од. 6 0 6 6,6 0 6,6 0,6 0 0,6

Завдання

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського  монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у 

Подільському районі м. Києва"

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис.грн.)

План зі змінами Звіт

Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

6000 5999,9 -0,1

6000 5999,9 -0,1

0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових
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8
Кількість проведених спостережень з 

авторського нагляду
од. 38 0 38 38 0 38 0 0 0

9

Рівень виконання будівельних 

(ремонтно-реставраційних) робіт 

державного інвестиційного проекту (за 

рахунок усіх джерел фінансування)

від. 27,3 0 27,3 24,9 0 24,9 -2,4 0 -2,4

3.17. 2201250 0950

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних 

працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового 

комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

29 073,6 28 581,3 -492,3 

12 810,3 10 948,1 -1 862,2 

(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

Завдання

Організація та забезпечення підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості, агропромислового 

комплексу, медичних та фармацевтичних  кадрів.

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

41 883,9 39 529,4 -2 354,5 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових
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загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість навчальних закладів од. 6 6 6 6 0 0 0

2
Всього середньорічне число 

ставок/штатних одиниць ( в тому 

числі)::

од. 247 89,5 336,5 247 89,5 336,5 0 0 0

3
Кількість слухачів, які  підвищили 

кваліфікацію
од. 10476 2400 12876 10017 1251 11268 -459 -1149 -1608

4
Середньорічна кількість осіб, які 

підвищили кваліфікацію в клінічній 

ордирнатурі

од. 41 41 41 41 0 0 0

5 Кількість ліжко/місць в гуртожитках од. 366 366 225 225 0 -141 -141

6
Питома вага осіб, які отримали 

відповідний документ про підвищення 

кваліфікації, у загальній чисельності

від. 100 95,6 -4,4 0 0

7
Рівень задоволення слухачів якістю 

послуг з підвищення кваліфікації
від. 100 100 100 100 0 0 0

3.18. 2201260 0970

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових
Розбіжність між фактичними та затвердженими  показниками  зумовлена  через введення карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та переходу навчального процесу на онлайн навчання.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Загальнодержавні заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти

За бюджетною програмою КПКВК 2201250 "Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної 

промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів" мета та завдання досягнуті. Також програма є актуальною оскільки кошти викоритовуються для 

організації роботи з підвищення кваліфікації  педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та 

агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів.
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№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

,

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Кількість експертів залучених до 

проведення експертизи дисертацій
осіб. 560 560 399 399 -161 0 -161

Фактичні результативні показники

Відхилення фактичних від 

планових

-32192,1

556968,3 524776,2 -32192,1

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

Завдання бюджетної програми

Завдання

0,0

Своєчасне виготовлення документів про освіту та забезпечення ними закладів освіти.

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

Планові результативні показники

Забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Організація видання, придбання, зберігання та доставки підручників і посібників (у тому числі електронних), навчально-методичної літератури для 

учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти.

Організація забезпечення роботи експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій.

Забезпечення функціонування Національної освітньої електронної платформи.

Забезпечення функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту.

Проведення масових організаційних заходів.

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

556968,3 524776,2
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2

Модернізація програмного 

забезпечення Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти, у 

тому числі створення в її складі єдиної 

електронної системи моніторингу 

працевлаштування випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, фахової передвищої та вищої 

освіти

тис. грн. 19919,5 19919,5 19919,5 19919,5 0 0 0

3

Закупівля україномовної 

методики"Early Childhood Environment 

Rating Scale. Third Edition by Thelma 

Harms, Richard M. Clifford, Debby 

Cryer", Teachers College Press, 2014-

2018 для проведення дослідження 

якості дошкільної освіти з 

використанням шкал оцінювання 

ECERS

тис. грн. 1327,7 1327,7 1327,7 1327,7 0 0 0

4
Кількість експертів та рецензентів 

залучених до проведення єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту

осіб. 112 112 50 50 -62 0 -62

5

Розроблення, придбання, 

супроводження та розміщення в 

інформаційно-телекомунікаційних 

системах дистанційних курсів для 

здобувачів повної загальної середньої 

освіти та педагогічних працівників

тис. грн. 200 200 75 75 -125 0 -125

6

Проведення експертизи дистанційних 

курсів для здобувачів повної загальної 

середньої освіти та педагогічних 

працівників

тис. грн. 285 285 284 284 -1 0 -1

7
Кількість проведених експертиз 

дисертацій
од. 2774 2774 1444 1444 -1330 0 -1330

8
Кількість виготовлених свідоцтв про 

здобуття базової середньої освіти
од. 342885 342885 342723 342723 -162 0 -162

9
Кількість виготовлених свідоцтв про 

здобуття повної загальної середньої 

освіти

од. 269258 269258 266620 266620 -2638 0 -2638
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10

Кількість виготовлених свідоцтв про 

здобуття базової середньої освіти (для 

осіб з особливими освітніми потребами, 

зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку)

од. 2380 2380 2335 2335 -45 0 -45

11
Кількість виготовлених додатків до 

свідоцтв про здобуття базової середньої 

освіти

од. 373000 373000 373000 373000 0 0 0

12
Кількість виготовлених додатків до 

свідоцтв про здобуття повної загальної 

середньої освіти

од. 319000 319000 319000 319000 0 0 0

13
Кількість виготовлених похвальних 

листів
од. 371000 371000 371000 371000 0 0 0

14
Кількість виготовлених похвальних 

грамот
од. 65400 65400 65400 65400 0 0 0

15
Кількість виготовлених золотих 

медалей "За високі досягнення у 

навчанні"

од. 8100 8100 8100 8100 0 0 0

16
Кількість виготовлених срібних 

медалей "За досягнення у навчанні"
од. 4700 4700 4700 4700 0 0 0

17

Кількість розроблених, придбаних 

уроків дистанційних курсів для 

здобувачів повної загальної середньої 

освіти та педагогічних працівників

од. 800 800 800 800 0 0 0

18

Кількість виготовлених примірників 

україномовної методики"Early 

Childhood Environment Rating Scale. 

Third Edition by Thelma Harms, Richard 

M. Clifford, Debby Cryer", Teachers 

College Press, 2014-2018 для проведення 

дослідження якості дошкільної освіти з 

використанням шкал оцінювання 

ECERS

од. 16000 16000 16000 16000 0 0 0

19

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників для учнів та 

педагогічних працівників 3 класу з 

навчанням  українською мовою закладів 

загальної середньої освіти

од. 3689447 3689447 3689447 3689447 0 0 0
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20

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників з 

аудіосупроводом для учнів та 

педагогічних працівників 3 класу з 

навчанням  українською мовою  

закладів загальної середньої освіти

од. 547712 547712 547712 547712 0 0 0

21

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників  для  осіб з 

особливими освітніми потребами 3 

класу  закладів загальної середньої 

освіти

од. 45080 45080 45080 45080 0 0 0

22

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників для учнів та 

педагогічних працівників  7 класу з 

навчанням  українською мовою закладів 

загальної середньої освіти

од. 2824301 2824301 2824301 2824301 0 0 0

23

Кількість виготовлених примірників 

словників для закладів загальної 

середньої освіти з навчанням мовами 

національних меншин

од. 76018 76018 76018 76018 0 0 0

24

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників  для  осіб з 

особливими освітніми потребами  

закладів загальної середньої освіти

од. 60965 60965 60965 60965 0 0 0

25

Кількість виготовлених примірників 

підручників і посібників для закладів 

(професійної) професійно-технічної 

освіти

од. 101000 101000 101000 101000 0 0 0

26
Кількість виготовлених примірників 

посібників серії "Шкільна бібліотека"
од. 1679784 1679784 1170497 1170497 -509287 0 -509287

27

Кількість виготовлених примірників 

підручників для учнів та педагогічних 

працівників 6 класу для переходу 

закладів загальної середньої освіти на 

навчання українською мовою

од. 252282 252282 252282 252282 0 0 0

28
Кількість виготовлених примірників 

навчально-методичної літератури
од. 1018143 1018143 909258 909258 -108885 0 -108885

29

Кількість примірників підручників, 

посібників, навчально- методичної 

літератури,  внесених до резервного 

фонду

од. 66444 66444 58917 58917 -7527 0 -7527
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30

Частка рішень спеціалізованих вчених 

рад про присудження наукового 

ступеня (ступеня доктора філософії), 

прийнятих після експертизи дисертацій, 

затверджених МОН

від 98 99 1 0 0

31
Рівень забезпечення випускників 

закладів загальної середньої освіти 

випускними документами  про освіту

від 100 100 0 0 0

32
Рівень забезпечення функціонування 

Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти

від 100 100 0 0 0

33

Рівень забезпечення функціонування 

дистанційних курсів для здобувачів 

повної загальної середньої освіти та 

педагогічних працівників

від 100 100 0 0 0

34

Рівень забезпечення україномовною 

методикою "Early Childhood 

Environment Rating Scale. Third Edition 

by Thelma Harms, Richard M. Clifford, 

Debby Cryer", Teachers College Press, 

2014-2018  для проведення дослідження 

якості дошкільної освіти з 

використанням шкал оцінювання 

ECERS

від 100 100 0 0 0

35
Рівень забезпечення підручниками 

учнів закладів загальної середньої 

освіти

від 120 120 0 0 0

36
Рівень забезпечення підручниками  осіб 

з особливими освітніми потребами 

закладів загальної середньої освіти

від 160 160 0 0 0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових
До пунктів 5 та 6 - розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показникамипояснюється, що укладено договори за меншою вартістю.
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3.19. 2201280 0942

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

2

3

4

Організація та забезпечення підготовки слухачів до вступу у ВНЗ;

Організація та забезпечення проведення лекцій, консультацій, семінарів.

За бюджетною програмою КПКВК 2201260 "Загальнодержавні заходи у сфері освіти" мета та завдання досягнуті. Найбільшу частину коштів цієї програми  передбачено саме на друк 

підручників. Функція відповідає суспільним інтересам, а саме у забезпеченні учнів підручниками та посібниками для досягнення ними результатів навчання та формування необхідних 

для життя компетентностей. 

Відповідно до Закону України “Про освіту” держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної 

середньої освіти та педагогічних працівників.

Аналіз вищезазначеної бюджетної програми у 2020 році важко піддається об’єктивній оцінці, зважаючи на непередбачувані фактори, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби, 

що безпосередньо вплинули на освітній процес загалом.Впровадження Нової української школи з 2018 року (розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року») вимагало нового змісту освіти, заснованого на 

формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.

Для виконання вищезазначених вимог було затверджено Державний стандарт початкової освіти (постанова КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87), відповідно до якого необхідно було 

забезпечити учнів якісними шкільними підручниками, підготовлених на основі нового змісту освіти. 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 13 жовтня 2020 р. № 957 викладено у новій редакції Порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної 

середньої освіти і педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 41. Вказаним Порядком встановлено на законодавчому 

рівні такі способи забезпечення здобувачів освіти підручниками, як видання, повторне видання, перерозподіл між адміністративно-територіальними одиницями; запроваджено в 

освітній процес посібники серії «Шкільна бібліотека», що виготовлені поліграфічним способом або як самостійні електронні видання або як електронні версії друкованих видань; 

створено умови щодо забезпечення підручниками здобувачів освіти під час  переходу закладів загальної середньої освіти з навчання російською на навчання українською мовою тощо.

(тис. грн.)

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Надання вищої освіти та підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Організація та забезпечення підготовки фахівців та ступенями вищої освіти "бакалавр", "спеціаліст", "магістр";.

Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації;

Видатки / надання кредитів у 2020 році
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1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість навчальних закладів од. 1 1 1 1 0 0 0

2
Всього середньорічне число штатних 

одиниць (в тому числі):
од. 5121 2125 7246 4815,6 1882,2 6697,8 -305,4 -242,8 -548,2

3
Середньорічна кількість студентів 

денної форми навчання
осіб. 13240 7956 21196 13348 8284 21632 108 328 436

4
Середньорічна кількість студентів 

заочної форми навчання
осіб. 365 2164 2529 319 2251 2570 -46 87 41

5
Середньорічна кількість аспірантів, які 

навчаються з відривом від виробництва
осіб. 593 94 687 511,9 88,9 600,8 -81,1 -5,1 -86,2

6
Середньорічна кількість аспірантів, які 

навчаються без відриву від виробництва
осіб. 15 174 189 11,7 167,2 178,9 -3,3 -6,8 -10,1

7 Середньорічна кількість докторантів осіб. 12 4 16 21,3 2,7 24 9,3 -1,3 8

8
Кількість студентів прийнятих на 

перший курс за денною формою 

навчання (бакалавр)

од. 2869 1749 4618 3210 2614 5824 341 865 1206

9
Випуск аспірантів, які навчаються з 

відривом від виробництва
од. 176 16 192 161 6 167 -15 -10 -25

10

Випуск аспірантів, які навчаються з 

відривом від виробництва та успішно 

завершили навчання і захистили 

дисертації

од. 160 3 163 85 3 88 -75 0 -75

11
Випуск аспірантів, які навчаються без 

відриву від виробництва
од. 8 31 39 8 23 31 0 -8 -8

1 112 153,9 1 112 153,9 0,0 

812 787,2 641 040,0 

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

1 924 941,1 1 753 193,9 -171 747,2 

-171 747,2 

Ключові результативні показники бюджетної програми
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12

Випуск аспірантів, які навчаються без 

відриву від виробництва та успішно 

завершили навчання і захистили 

дисертації

од. 6 20 26 4 13 17 -2 -7 -9

13 Випуск докторантів осіб. 8 2 10 6 1 7 -2 -1 -3

14
Випуск докторантів, які успішно 

завершили навчання і захистили 

дисертації

осіб. 7 1 8 3 1 4 -4 0 -4

15
Кількість випускників денної форми 

навчання(спеціалісти, магістри)
осіб. 1585 609 2194 1431 556 1987 -154 -53 -207

16
Питома вага осіб, прийнятих на денну 

форму навчання по держзамовленню у 

загальному обсязі прийому

від. 62,1 62,1 55,1 55,1 -7 0 -7

17
Питома вага осіб, які отримали 

відповідний документ про освіту у 

загальному обсязі випуску

від. 100 100 100 100 0 0 0

18

Питома вага аспірантів та докторантів, 

які успішно завершили навчання та 

захистили дисертації у загальному 

обсязі випуску

від. 90,1 49 52,6 56,7 -37,5 7,7 0

3.20. 2201300 0150

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Стимулювання фундаментальних та прикладних досліджень, розвиток національного дослідницького простору

Завдання бюджетної програми
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№ з/п

1

2

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Середньорічна штатна чисельність 

працівників НФДУ
осіб. 60 60 60 60 0 0 0

2

Грантова підтримка проєктів з 

виконання наукових досліджень і 

розробок за конкурсами, проведеними 

НФДУ

тис. грн. 266700 266700 229510,7 229510,7 -37189,3 0 -37189,3

3

Наукова і науково-технічна експертиза 

грантової підтримки проєктів з 

виконання наукових досліджень і 

розробок за конкурсами, проведеними 

НФДУ

тис. грн. 8100 8100 1635,9 1635,9 -6464,1 0 -6464,1

4
Придбання обладання для забезпечення 

діяльності дирекції НФДУ
тис. грн. 1200 1200 1199,2 1199,2 -0,8 0 -0,8

5

Кількість оголошених конкурсів по 

відбору проєктів з виконання наукових 

досліджень і розробок, що 

фінансуватимуться за рахунок грантової 

підтримки

од. 2 2 2 2 0 0 0

300 991,0 252 941,5 -48 049,5 

300 471,9 252 422,4 -48 049,5 

519,1 519,1 0,0 

Ключові результативні показники бюджетної програми

Відхилення фактичних від 

планових
№ з/п Показники

Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники

Завдання

Грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

Грантова підтримка прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4
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6
Кількість проєктів з виконання 

наукових досліджень і розробок 

поданих на конкурси

од. 3000 3000 931 1 932 -2069 1 -2068

7

Кількість проведених наукових і 

науково-технічних експертиз проєктів з 

виконання наукових досліджень і 

розробок

од. 9000 9000 2538 2538 -6462 0 -6462

8
Кількість наданих грантів для 

підтримки проєктів з виконання 

наукових досліджень і розробок

од. 300 300 216 216 -84 0 -84

9

Частка проєктів з виконання наукових 

досліджень і розробок, що отримали 

грантову підтримку у загальній 

кількості проєктів поданих на конкурс

від. 10 23 13 0 0

10

Своєчасність проведення конкурсів по 

відбору проєктів з виконання наукових 

досліджень і розробок, що 

фінансуватимуться за рахунок грантової 

підтримки

від. 100 100 0 0 0

11

Частка колективних грантів для 

підтримки проєктів з виконання 

наукових досліджень і розробок від 

загальної їх кількості

від. 100 100 0 0 0

3.21. 2201310 0810

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: мета та завдання досягнуті в неповному обсязі

(найменування бюджетної програми)

Створення умов для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді та їх участь у міжнародних змаганнях різного рівня.
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№ з/п

1

2

3

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

1
Середньорічна кількість вихованців 

ЦШВСМ
осіб 84,0 84,0 78,0 78,0 -6,0 -6,0

2 Кількість ставок працівників ЦШВСМ од. 62,0 62,0 62,0 62,0 0,0 0,0

0,0

4
Кількість навчально-тренувальних 

зборів на території України, що  

проведені ЦШВСМ

од. 10,0 10,0 17,0 17,0 7,0 7,0

5
Кількість регіональних відділень 

Комітету (включаючи центральний 

апарат)

од. 26,0 26,0 26,0 26,0 0,0 0,0

6
Кількість штатних одиниць працівників 

Комітету та його регіональних 

відділень

од. 334,0 334,0 351,0 351,0 17,0 17,0

7 Кількість спортивних споруд од. 22,0 22,0 20,0 20,0 -2,0 -2,0

4

144 141,30 129 577,50 -15 722,90

139 715,60 126 036,00 -13 679,70

4 425,70 3 541,50 -2 043,20

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники

в тому числі кількість ставок штатних 

тренерів ЦШВСМ
од.

Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення

3 27,0 27,027,0 27,0 0,0

Завдання

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.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3
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8
Кількість штатних одиниць працівників 

спортивних споруд 
од. 554,3 554,3 484,0 484,0 -70,3 -70,3

9
Кількість секцій, які функціонують на 

спортивних спорудах 
од. 68,0 68,0 68,0 68,0 0,0 0,0

10
Обсяг споживання теплопостачання 

спортивними спорудами
Гкал. 1 413,3 1 413,3 820,1 820,1 -593,2 -593,2

11
Обсяг споживання води спортивними 

спорудами
м. куб. 26 292,5 26 292,5 20 539,6 20 539,6 -5 752,9 -5 752,9

12
Обсяг споживання електроенергії 

спортивними спорудами
тис. кВт. год 837,3 837,3 425,9 425,9 -411,4 -411,4

13
Обсяг споживання природного газу 

спортивними спорудами
м.куб. 248 089,5 248 089,5 99 328,6 99 328,6 -148 760,9 -148 760,9

14
Кількість фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів загальнодержавного 

рівня серед учнів та студентів

од. 42,0 42,0 46,0 46,0 4,0 4,0

15
Кількість чемпіонатів світу, в яких 

візьмуть участь учнівські збірні 

команди, що проводяться за кордоном

од. 1,0 1,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0

16
Кількість чемпіонатів світу, в яких 

візьмуть участь студентської збірні 

команди, що проводяться за кордоном

од. 1,0 1,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0

17

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. 2,0 2,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0

18

Кількість фізкультурно- оздоровчих та 

спортивних заходів серед студентів,  які 

проводить ВГО "Спортивна студентська 

спілка України" за рахунок фінансової 

підтримки  

од. 6,0 6,0 1,0 1,0 -5,0 -5,0
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19

Кількість фізкультурно- оздоровчих та 

спортивних заходів серед учнів,  які 

проводить ГО "Українська федерація 

учнівського спорту" за рахунок 

фінансової підтримки  

од. 3,0 3,0 2,0 2,0 -1,0 -1,0

20
Кількість людино-днів проведених 

ЦШВСМ навчально-тренувальних 

зборів на території України  

од. 6 000,0 6 000,0 2 366,0 2 366,0 -3 634,0 -3 634,0

21
Середньорічна кількість осіб, які 

займаються в секціях на спортивних 

спорудах Комітету

осіб. 1 375,0 1 375,0 1 375,0 1 375,0 0,0 0,0

22

Кількість придбаного обладнання та 

інвентарю довгострокового 

використання для належного 

функціонування спортивних споруд

од. 24,0 24,0 13,0 13,0 -11,0 -11,0

23

Кількість людино-днів проведених 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів загальнодержавного 

рівня серед учнів та студентів

од. 122 057,0 122 057,0 48 210,0 48 210,0 -73 847,0 -73 847,0

24
Кількість людино-днів участі учнівськіх 

збірних команд України у чемпіонатах 

світу

од. 310,0 310,0 0,0 0,0 -310,0 -310,0

25
Кількість людино-днів участі 

студентських збірних команд України у 

чемпіонатах світу

од. 310,0 310,0 0,0 0,0 -310,0 -310,0

26

Кількість людино-днів участі 

представників Комітету в організаційно-

методичних заходах щодо фізкультурно-

оздоровчої та спортвної роботи серед 

учнів та спортивної роботи серед учнів 

та студентів міжнародного рівня, що 

проводяться за кордоном

од. 30,0 30,0 3,0 3,0 -27,0 -27,0

27

Кількість людино- днів участі 

студентських збірних команд та 

студентів у фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходах, що проводить  

ВГО "Спортивна студентська спілка 

України"

од. 135 440,0 135 440,0 1 100,0 1 100,0 -134 340,0 -134 340,0
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28

Кількість людино- днів участі 

учнівських збірних команд та учнів у 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходах, що проводить  ГО 

"Українська федерація учнівського 

спорту"

од. 5 275,0 5 275,0 1 200,0 1 200,0 -4 075,0 -4 075,0

29
Кількість придбаного спортивного 

обладнання для проведення ЧС серед 

студентів з воднолижного спорту

од. 1,0 1,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0

30
Середні витрати на учбово-спортивну 

роботу на 1 вихованця ЦШВСМ
грн 84 530,3 84 530,3 91 032,6 91 032,6 6 502,3 6 502,3

31
Середні витрати на утримання 1 

працівника ЦШВСМ
грн 27 034,8 27 034,8 32 313,1 32 313,1 5 278,3 5 278,3

32
Середньомісячна заробітна плата 

штатних тренерів ЦШВСМ
грн 9 956,2 9 956,2 9 956,2 9 956,2 0,0 0,0

33
Середньорічна кількість вихованців на 

1 ставку штатного тренера ЦШВСМ
од. 3,0 3,0 2,9 2,9 -0,1 -0,1

34
Середні витрати на 1 працівника 

Комітету та його регіональних 

відділень

грн 138 149,1 138 149,1 145 605,6 145 605,6 7 456,5 7 456,5

35
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 

працівника Комітету та його 

регіональних відділень

од. 8 917,9 8 917,9 8 499,2 8 499,2 -418,7 -418,7

36
Середні  поточні витрати для 

забезпечення роботи 1 секції на 

спортивних спорудах 

грн 763 846,3 763 846,3 725 282,4 725 282,4 -38 563,9 -38 563,9

37

Середня вартість одиниці придбаного 

обладнання та інвентарю 

довгострокового використання для 

належного функціонування спортивних 

споруд

грн 22 720,8 22 720,8 13 994,1 13 994,1 -8 726,7 -8 726,7

38
Середньомісячна заробітна плата 

одного працівника спортивних споруд 
грн 5 733,0 5 733,0 6 565,1 6 565,1 832,1 832,1

39
Середня вартість 1 Гкал 

теплопостачання, що споживається 

спортивними спорудами 

грн 1 378,2 1 378,2 1 378,2 1 378,2 0,0 0,0

40
Середня вартість 1 м.куб. води, що 

споживається спортивними спорудами 
грн 13,9 13,9 13,9 13,9 0,0 0,0
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41
Середня вартість 1 тис.кВТ 

електроенергії, що споживається 

спортивними спорудами 

грн 1 578,0 1 578,0 1 578,0 1 578,0 0,0 0,0

42
Середня вартість 1 м.куб природного 

газу, що споживається спортивними 

спорудами 

грн 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0

43

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

загальнодержавного рівня серед учнів 

та студентів

грн 104,7 104,7 172,2 172,2 67,5 67,5

44
Середні витрати на 1 людино-день 

участі студентських збірних команд у 

чемпіонатах світу

грн 3 446,1 3 446,1 0,0 0,0 -3 446,1 -3 446,1

45
Середні витрати на 1 людино-день 

участі учнівської збірної команди у 

чемпіонатах світу

грн 4 849,9 4 849,9 0,0 0,0 -4 849,9 -4 849,9

46

Середні витрати на 1 людино-день 

участі в організаційно- методичних 

заходах щодо здійснення фізкультурно- 

оздоровчої та спортивної роботи серед 

учнів та студентів міжнородного рівня, 

що проводяться за кордоном

грн 13 200,3 13 200,3 9,8 9,8 -13 190,5 -13 190,5

47

Середні витрати на 1 людино-день 

участі cтудентських збірних команд та  

студентів  у фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходах, що проводить  

ВГО "Спортивна студентська спілка 

України" 

грн 51,7 51,7 155,1 155,1 103,4 103,4

48

Середні витрати на 1 людино-день 

участі учнівських збірних команд та  

учнів  у фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходах, що проводить  ГО 

"Українська федерація учнівського 

спорту"

грн 968,2 968,2 390,4 390,4 -577,8 -577,8

49
Кількість вихованців ЦШВСМ, які 

займуть І-ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях 

осіб 10,0 10,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0
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50
Кількість вихованців ЦШВСМ, які 

займуть І-ІІІ місця на всеукраїнських 

змаганнях

осіб 20,0 20,0 33,0 33,0 13,0 13,0

51
Частка підготовлених  кандидатів до 

складу збірної команди України від 

загальної кількості учнів ЦШВСМ

осіб 20,0 20,0 23,0 23,0 3,0 3,0

52

Частка учнівської та студентської 

молоді, охопленої спортивними 

заходами Комітету, Спілки та Федерації 

у загальній кількості учнів та студентів, 

що займаються усіма видами 

фізкультурно-оздоровчої роботи

відс. 5,6 5,6 1,0 1,0 -4,6 -4,6

53

Збільшення кількості студентської та 

учнівської молоді  залученної до 

рухової активності, занять фізичною 

культурою і спортом, згідно 

Календарного плану заходів Комітету,  

Спілки та Федерації у порівнянні з 

минулим роком

відс. 18,9 18,9 0,0 0,0 -18,9 -18,9

54

Збільшення кількості заходів для 

виховання учнів та студентів 

самодостатніми, творчими та 

креативними особистостями через 

залучення до рухової активності, занять 

фізичною культурою і спортом, 

проведених громадськіми організаціями  

згідно Календарного плану заходів  

Спілки та Федерації у порівнянні з 

минулим роком

разів 1,3 1,3 0,0 0,0 -1,3 -1,3

55
Рівень погашення кредиторської 

заборгованості Комітету та його 

регіональних відділень і установ

відс. 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Відхилення фактичних результативних показників від планових виникла за рахунок відміни  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у зв'язку з введенням карантину Covid-19.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: в зв'язку з введенням карантину Covid-19 та відміною фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів,  для досягнення запланованої  мети і завдань бюджетної програми були  проведені заходи в онлайн форматі.
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3.22. 2201380 0150

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1

2

3

4

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Кількість країн, з науковцями яких 

виконуються спільні проєкти
од. 12 12 12 12 0 0 0

Забезпечення виконання заходів державних програм, спрямованих на збереження та розвиток української мови

Здійснення заходів щодо розширення міжнародного науково-технічного співробітництва

0,0 

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

співробітництва

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Виконання міжнародних зобов'язань України за міжнародними договорами  з науково-технічного та освітнього співробітництва з зарубіжними 

країнами, міжнародними організаціями та фондами, укладеними на міждержавному, міжурядовому та міжвідомчому рівнях та забезпечення 

розширення міжнародного науково-технічного співробітництва України.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання зобов'язання України за міжнародними договорами, угодами та програмами двостороннього співробітництва

Забезпечення виконання зобов'язання України перед міжнародними організаціями та фондами

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

56 827,6 53 871,1 -2 956,5 

56 827,6 53 871,1 -2 956,5 
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2
Кількість міжнародних організацій та 

фондів, в рамках яких співпрацюють 

українські науковці

од. 3 3 2 2 -1 0 -1

3
Кількість міжнародних організацій, до 

яких сплачуються внески
од. 6 6 5 5 -1 0 -1

4
Реалізація програм науково-технічного 

співробітництва з організаціями та 

фондами

тис. грн. 1596,0 1596,0 1446,0 1446,0 -150,0 0,0 -150,0

5
Реалізація двосторонніх міжнародних 

програм
тис. грн. 13253,2 13253,2 13130,4 13130,4 -122,8 0 -122,8

6

Кількість науково-технічних проєктів за 

договорами з реалізації програм 

науково-технічного співробітництва з 

міжнародними організаціями та 

фондами

од. 8 8 12 12 4 0 4

7
Кількість науково-технічних проєктів за 

договорами з реалізації двосторонніх 

міжнародних програм

од. 113 113 114 114 1 0 1

8
Кількість проведених експертиз та 

моніторингів міжнародних науково-

дослідних проєктів

од. 828 828 828 828 0 0 0

9
Кількість науково-технічних проєктів, 

здійснених за сприяння УНТЦ
од. 47 47 47 47 0 0 0

10

Кількість проведених заходів, 

пов'язаних із головуванням України в 

групі супроводу Болонського процесу, у 

тому числі:

од. 2 2 2 2 0 0 0

11
Рівень виконання зобов'язань України 

перед міжнародними організаціями зі 

сплати членських внесків

від. 100 100 0 0 0

12

Частка завершених у поточному році 

науково-технічних проєктів за 

договорами з реалізації двосторонніх 

міжнародних програм у загальній їх 

кількості

від. 63,7 64 0,3 0 0

13

Частка завершених у поточному році 

науково-технічних проєктів за 

договорами з реалізації програм 

науково-технічного співробітництва з 

міжнародними організаціями та 

фондами у загальній їх кількості

від. 14,6 41,7 27,1 0 0
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3.23. 2201410 0470

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1

2

3

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість установ од. 1 1 1 1 0 0 0

24,5 -8,8 

143 999,0 143 999,0 0,0 

33,3 

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Завдання бюджетної програми

Проведення ХХV та підготовка до ХХVI української антарктичної експедиції

Завдання

Мета бюджетної програми

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції 

"Академік Вернадський", виконання міжнародних зобов'язань України та проведення науково обґрунтованої оцінки біологічного та мінерально-

ресурсного потенціалу регіону.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:  мета та завдання досягнуті в неповному обсязі

Наукова і науково-технічна діяльність  на антарктичній станції "Академік Вернадський"

(найменування бюджетної програми)

Проведення наукових досліджень

Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

144 032,3 144 023,5 -8,8 

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4
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2 Штатна чисельність працівників осіб. 60 60 60 60 0 0 0

3
Забезпечення фрахтування судна та 

доставки антарктичних експедицій
тис. грн. 57657 57657 50276,8 50276,8 -7380,2 0 -7380,2

4
Здійснення екологічних заходів та 

утилізації відходів згідно з вимогами 

Мадридського протоколу

тис. грн. 50 50 50 50 0 0 0

5

Здійснення закупівлі матеріально-

технічних засобів, пального та 

мастильних матеріалів для антарктичної 

станції, продуктів харчування, 

спецодягу, лікарських засобів, 

предметів повсякденного побуту для 

учасників антарктичних експедицій

тис. грн. 11093 11093 27764,4 27764,4 16671,4 0 16671,4

6

Створення лабораторії для 

опрацювання первинних даних та 

зразків отриманих в українській 

антарктичній експедиції

тис. грн. 3577,8 3577,8 0 0 -3577,8 0 -3577,8

7
Організаційне та матеріально-технічне 

забезпечення Національного 

антарктичного наукового центру

тис. грн. 14329 75 14404 15252,3 24,5 15276,8 923,3 -50,5 872,8

8
Модернізація інфраструктури 

антарктичної станції "Академік 

Вернадський"

тис. грн. 27000 27000 29826,1 29826,1 2826,1 0 2826,1

9
Робота делегацій Уряду України у 

міжнародних організаціях Системи 

Договору про Антарктику

тис. грн. 1972,2 1972,2 0 0 -1972,2 0 -1972,2

10
Сплата внесків до міжнародних 

організацій Договору про Антарктику
тис. грн. 1563,9 1563,9 1567,1 1567,1 3,2 0 3,2

11
Підготовка учасників антарктичних 

експедицій
тис. грн. 12442,4 12442,4 5055,7 5055,7 -7386,7 0 -7386,7

12
Кількість завершених та впроваджених 

наукових досліджень
од. 36 36 40 40 4 0 4

13
Кількість спеціалістів підготовлених до 

антарктичних експедицій
осіб. 12 12 12 12 0 0 0

14

Кількість проведених заходів з 

підготовки учасників антарктичної 

станції (тренувальний збір, тренінг, 

медичне обстеження учасників 

антарктичної експедиції)

од. 3 3 3 3 0 0
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15

Кількість проведених заходів щодо 

популяризації науково-дослідницької та 

природо-охоронної діяльності в 

Антарктиці (організація виставкових та 

іміджевих акцій, прес-конференцій, 

інформаційне наповнення офіційного 

сайту та офіційної сторінки в 

соціальних мережах)

од. 44 44 35 35 -9 -9

16
Тираж наукового журналу "Український 

антарктичний журнал"
од. 150 150 150 150 0 0

17

Кількість міжнародних заходів Системи 

Договору про Антарктику, у роботі 

яких взято участь делегаціями Уряду 

України

од. 4 4 4 4 0 0

18
Рівень виконання зобов'язань України 

перед міжнародними організаціями зі 

сплати членських внесків

від. 100 100 0 0

19
Частка впроваджених наукових 

досліджень у загальній кількості 

завершених

від. 100 100 0 0

3.24. 2201420 0941

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

(найменування бюджетної програми)

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: мета та завдання досягнуті

Мета бюджетної програми
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№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Кількість закладів фахової передвищої 

освіти
од. 273 273 275 275 2 0 2

2

Всього середньорічне число 

ставок/штатних одиниць у закладах 

фахової передвищої освіти, у тому 

числі:

од. 33210,6 5737,1 38947,7 31868,6 5583,2 37451,8 -1342 -153,9 -1495,9

3
Середньорічна кількість студентів 

денної форми навчання у закладах 

фахової передвищої освіти

осіб. 113530 27478,6 141008,6 111311 30244 141555 -2219 2765,4 546,4

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

Відповідно до Конституції України громадяни мають право безоплатно здобувати освіту у закладах фахової передвищої освіти на конкурсній 

основі.

Завдання  бюджетної програми: 

- забезпечення виконання державного замовлення та ефективної системи управління освітньою діяльністю;

- забезпечення організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти  в умовах жорсткої фінансової політики та загального 

скорочення ресурсів;

- утримання та розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення гарантованого державного соціального захисту учасників освітнього процесу 

у закладах фахової передвищої освіти.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Організація та забезпечення здобуття фахової передвищої освіти  за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр", "бакалавр".

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

4 864 206,1 4 617 420,1 -246 786,0 

3 916 962,2 3 878 365,7 -38 596,5 

947 243,9 739 054,4 -208 189,5 

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)
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4
Середньорічна кількість студентів 

заочної форми навчання у закладах 

фахової передвищої освіти

осіб. 6920,4 10281 17201,4 7311 10879,5 18190,5 390,6 598,5 989,1

5
Середньорічна кількість дітей-сиріт на 

повному державному забезпеченні у 

закладах фахової передвищої освіти

осіб. 1947 1947 1950 1950 3 0 3

6
Прийом студентів на денну форму 

навчання у закладах фахової 

передвищої освіти

осіб. 32512 9805 42317 31599 13288 44887 -913 3483 2570

7
Випуск студентів денної форму 

навчання у закладах фахової 

передвищої освіти

осіб. 33867 7305 41172 30672 7671 38343 -3195 366 -2829

8

Кількість осіб із числа дітей-сиріт у 

закладах фахової передвищої освіти, 

яким виплачено щорічну допомогу для 

придбання навчальної літератури

осіб. 1947 1947 1950 1950 3 0 3

9

Кількість випускників з числа дітей-

сиріт у закладах фахової передвищої 

освіти, яким виплачено одноразову 

грошову допомогу при

працевлаштуванні

осіб. 643 643 562 562 -81 0 -81

10

Питома вага осіб у закладах фахової 

передвищої освіти, які отримали 

відповідний документ про освіту у 

загальній кількості випуску

від. 100 100 0 0 0

11

Питома вага осіб у закладах фахової 

передвищої освіти, прийнятих на 1 курс 

денної форми навчання за державним 

замовленням у загальній кількості 

прийнятих осіб

від. 76 72 -4 0 0

За бюджетною програмою КПКВК 2201420 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" мета та завдання досягнуті.  Ця програма забезпечує виконання державного 

замовлення, організації освітнього процесу, утримання та розвиток матеріально-технічної бази та гарантованого державного соціального захисту учасників освітнього процесу у 

закладах фахової передвищої освіти. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових
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3.25. 2201460 1060

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Середня площа придбаного житла у 

розрахунку на 1 громадянина (сім’ю)
кв. м 56,2 56,2 62,2 62,2 0 6,0 6,0

2
Середня вартість 1 кв. м. побудованого 

(придбаного) житла 
грн. 13 635,0 13 635,0 14 645,2 14 645,2 1 010,2 1 010,2

3

Площа житла, на будівництво 

(придбання) якого спрямовуються 

кошти кредитування

кв. м. 168,6 168,6 124,5 124,5 -44,1 -44,1

4

Залучено коштів населення (власні 

внески) відповідно до кредитних 

договорів

тис. грн 463,1 463,1 471,4 471,4 8,3 8,3

5
Кількість кредитів, наданих на 

будівництво (придбання) житла
од. 3,0 3,0 2,0 2,0 -1,0 -1,0

№ з/п

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

педагогічних працівників

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

  Забезпечення науково-педагогічних та педагогічних працівників житлом

Завдання бюджетної програми

Завдання

Кредитування науково-педагогічних та педагогічних працівників на будівництво (придбання) житла

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 4

2000,0 1380,0 -620,0

0,0

2000,0 1380,0 -620,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових
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6
Середній розмір кредиту на 

будівництво (придбання) житла
тис. грн 622,2 622,2 690,0 690,0 67,8 67,8

7

Питома вага громадян (сімей), 

забезпечених житлом у 2020 році, до 

загальної кількості громадян (сімей), які 

знаходяться на обліку для отримання 

кредиту

відс. 0,5 0,4 0,4 -0,1 0,4

3.26. 2201470 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

   З метою поліпшення житлових умов науково-педагогічних та педагогічних працівників за бюджетною програмою 2201460 “Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для 

науково-педагогічних та педагогічних працівників” у 2020 році надано 2 кредити педагогічним працівникам (працівнику колледжу та медичної академії) на будівництво (придбання) 

житла, що на 1 кредит менше, ніж планувалося, внаслідок надходження коштів від повернення наданих у минулих роках кредитів, що є джерелом коштів на надання кредитів, у обсязі 

меншому від запланованого.

 Менша кількість наданих кредитів вплинула на стан виконання результативних показників бюджетної програми, у тому числі показник  "Питома вага громадян (сімей), забезпечених 

житлом у 2020 році", який є  менше планового на 0,1%. 

 Більша середня вартість 1 кв. м побудованого (придбаного) житла на 1010,2 грн у порівнянні із запланованим та більша середня площа придбаного житла на 6 кв.м. вплинули на 

більший середній розмір наданих кредитів, який склав 690,0 тис. грн., що на 67,8 тис. грн. або 10,9%  більше планового показника та щорічно збільшується. 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

         Бюджетна програма 2201460 «Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників» спрямована на надання кредитів на 

будівництво (придбання) житла науково-педагогічним та педагогічним працівникам. Виділення  бюджетних коштів на надання кредитів сприяє у забезпеченні житлом науково-

педагогічних та педагогічних працівників, які потребують поліпшення житлових умов, вирішує їх житлові питання, зменшує фінансове навантаження на сім'ї, що в свою чергу зменшує 

еміграцію професійних кадрів, сприяє підвищенню якості освіти.

       Враховуючи те, що фінансування програми проводиться лише із спеціального фонду державного бюджету за рахунок коштів від повернення раніше наданих кредитів, та щорічне 

збільшення середнього розміру кредиту  при зменшенні обсягу фінансування на реалізацію програми, показник виконання бюджетної програми щодо питомої ваги громадян (сімей), 

забезпечених житлом, до загальної кількості громадян (сімей), які знаходяться на обліку для отримання кредиту (557 сімей), є дуже низьким і складає лише 0,4%. Для досягнення 

запланованої мети, завдань бюджетної програми щодо забезпечення науково-педагогічних та педагогічних працівників житлом, необхідно виділення додаткових коштів на надання 

кредитів науково-педагогічним та педагогічним працівникам із загального фонду державного бюджету у обсязі 80,0 млн. грн. щорічно протягом наступних трьох років.

  

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром 

оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення права осіб на рівний доступ до якісної освіти, отримання об'єктивних даних про якість освіти
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№ з/п

1

2

3

4

5

6

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1

Кількість осіб, які взяли участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні  

результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної освіти

тис. чол. 380,7 380,7 382,8 382,8 2,1 2,1

2 3 4

Організація та проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та 

математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2020 року";

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 

Виконання  заходів  із  проведення в Україні міжнародного дослідження якості освіти PISA - 2021;

Виконання заходів із проведення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників.

Виконання заходів із проведення пілотного  тестування Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2);

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

-13434,2

Відхилення звітніх показників від 

планових

55631,3 27894,5 -27736,8

Завдання бюджетної програми

Завдання

Виконання   заходів  із  проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти;

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

План зі змінами Звіт

367208,4 326037,4 -41171

311577,1 298142,9
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2

Кількість  проведених  тестувань 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної освіти 

тис. од 1237,6 1237,6 1238,8 1238,8 1,2 1,2

3

Кількість проведених тестувань для 

вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра 

тис. од 152,9 152,9 119,3 119,3 -33,6 -33,6

4

Кількість учнів, які взяли участь у  

загальнодержавному моніторинговому 

досліджені якості початкової освіти

тис. од. 10,0 10 0,0 0,0 -10,0 -10,0

5

Кількість учнів/студентів,   які взяли 

участь у   міжнародному дослідженні 

якості освіти PISA-2021

тис. од 3,0 3 0,0 0,0 -3,0 -3,0

6

Кількість проведених пілотних 

тестувань Сертифікаційного іспиту з 

української мови як іноземної (рівні А1-

В2)

тис. од 0,5 0,5 0,0 -0,5 -0,5

7

Кількість педагогічних працівників 

(вчителів початкових класів), які взяли 

участь у незалежному тестуванні в 

межах  сертифікації

тис. од 2,0 2,0 1,6 -0,4 -0,4

8

Кількість  предметів і обладнання 

довгострокового користування, 

придбаного для центрів оцінювання 

якості освіти

од. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Фактичні результативні показники відповідають показнику кількості тестувань, на яку  зареєструвались учасники ЗНО 2020 року. Показник кількості тестувань, яку склали учасники 

ЗНО (показник явки)  становить - 920,8 тис.од. Цього року показник явки (основної сесії) учасників зовнішнього незалежного оцінювання був нижчим за минулорічні і становив 74,4 % 

(у 2019 році – 91,37 %). Це пов’язано із прийняттям Закону України від 18.06.2020 № 725-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 

2019/2020 навчального року», згідно з яким осіб, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти в поточному навчальному році, було звільнено від обов’язкового 

проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Найвищий показник явки учасників був з англійської мови (89,28 % від загальної 

кількості зареєстрованих), найнижчий – з біології (65,33 %). Показник явки учасників додаткової сесії становив 64,55 % від загальної кількості зареєстрованих для участі в ній (у 2019 

Фактичні результативні показники відповідають показнику кількості тестувань, на яку  зареєструвались учасники ЄВІ та ЄФВІ у 2020 році. Показник кількості тестувань, яку склали 

учасники ЄВІ та ЄФВІ (показник явки)  становить - 102,6 тис.од. 

Унаслідок запровадження в країні карантинних заходів, спричинених епідемією COVID-19 та згідно з наказами МОН №566 від 28.04.2020 р. та №607 від 07.05.2020 р. переважна 

більшість запланованих заходів з проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021 і другого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження 

якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» не були проведені в установлені терміни та  перенесені на 

2021 рік 

Наказом МОН від 30.07.2020р. №982  скасовано проведення пілотного пілотних тестувань Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2). Натомість у 2020 

році було створено 212  тестових завдань, здійснено рецензування 340 завдань та виконано 15 годин озвучення звукових документів частини "Аудіювання" тесту Сертифікаційного 

іспиту з української мови як іноземної
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9

Кількість проведених тестувань єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови для 

вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра (спеціально 

організована сесія)

тис. од. 4,0 4,0 8,1 8,1 0,0 4,1 4,1

10
Кількість проведених пробних 

тестувань 
тис. од 311,5 311,5 362,2 362,2 0,0 50,7 50,7

11

Кількість навчальних предметів,  з яких 

відбулося зовнішнє незалежне 

оцінювання  ( Українська мова і 

література, математика, історія України,  

біологія, фізика, хімія, географія,  

англійська мова, німецька мова, 

французька мова, іспанська мова)

Од. 11 11 11 11 0 0,0

12

Відповідність психометричних 

показників тестів стандартам 

(коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 

0,7)

Коефіцієнт 

альфа-

Кронбаха

0,7 0,9 0,2 0 0,2

13

Питома вага учасників, які успішно 

пройшли незалежне тестування у межах  

сертифікації педагогічних працівників 

(набрали більше ніж 60 відсотків 

максимальної кількості тестових балів), 

до загальної кількості учасників які 

взяли участь у незалежному тестуванні

відсоток 100 67,30 -32,7 -32,7

Вартість  одного тестування єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра (спеціально організована сесія) на одну особу з одного предмета становила 510 

грн.

Фактичні результативні показники відповідають показнику кількості осіб, які зареєструвались для участі в пробному ЗНО у 2020 році. Середня вартість  одного пробного тестування в 

розрахунку  на одну особу з одного предмету становила 144,2 грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 496 «Про заборону проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році та виділення коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році» проведення  пробного ЗНО  було скасовано. Центрами оцінювання якості освіти було забезпечено  спрямування близько 26,0 млн. грн. - невикористаних у 

2020 році коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих від надання платних послуг з підготовки та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, на 

здійснення  заходів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Кількість виготовлених та виданих дублікатів/повторних сертифікатів я зовнішнього незалежного оцінювання  - 7,9 тис.од.  Середня вартість виготовлення та видача одного 

дубліката/повторного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році становила 25,7 грн.

українська мова і література - 0,95;  математика -0,94; історія України - 0,90;  фізика - 0,90; хімія - 0,94; біологія - 0,89; географія - 0,89; англійська мова - 0,95; іспанська мова - 0,96; 

німецька мова - 0,96; французька мова - 0,95 альфа-Кронбаха.
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Зменшення різниці у навчальних 

досягненнях випускників шкіл у 

сільській та міській місцевості серед 

тих хто досягає початкового рівня, за 

результатами державної підсумкової 

атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання

відсоток 5 5 0 0,0

Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали не менше ніж 60 % максимальної кількості тестових балів, вважаються такими, що склали 

незалежне тестування та допускаються до участі в наступному етапі сертифікації. У 2020 році таких виявилося 1 045 осіб (65,7 % від кількості зареєстрованих; 67,3 % від кількості 

учасників незалежного тестування).

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

               Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, відбулося в поточному році організовано, у повній відповідності з 

обсягами та строками, визначеними Міністерством освіти і науки України, чітким дотриманням норм і вимог, передбачених нормативно-правовими актами та організаційно-

розпорядчими документами. Вимоги безпеки, регламентовані постановою Головного державного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів під час 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання в період карантину, виконано в повному обсязі. Усі етапи зовнішнього незалежного оцінювання (реєстрація, формування мережі 

пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, розподіл учасників зовнішнього незалежного оцінювання за місцями проходження тестування, організація роботи пунктів 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, визначення та оголошення результатів, апеляційна кампанія) відбулися на належному організаційному рівні. Сертифікаційні роботи 

всіх учасників зовнішнього незалежного оцінювання опрацьовано, перевірено та оцінено. Абітурієнти отримали об’єктивні результати, що свідчать про рівень навчальних досягнень, і 

змогли вчасно подати документи до приймальних комісій закладів вищої освіти для участі в конкурсній кампанії. Запропоновані для зовнішнього незалежного оцінювання предметні 

тести є надійним інструментом вимірювання з дуже хорошими (>0,85) та відмінними (>0,90) показниками коефіцієнта Альфи Кронбаха, що відображають високий ступінь точності 

вимірювання набутих знань, умінь і навичок, об’єктивність отриманих результатів оцінювання, а також стійкість цих результатів стосовно впливу сторонніх (випадкових) факторів, які 

не є об’єктами вимірювання.

            Загальнонаціональний карантин, установлений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», уніс суттєві корективи в діяльність Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. 

Відповідно до положень  Закону України від 18.06.2020 № 725-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» 

здобувачів освіти, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», було звільнено від проходження державної підсумкової атестації (далі – 

ДПА). Законом також було встановлено, що такі здобувачі освіти мали право пройти ДПА, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням. Як наслідок – явка учасників була чи не 

найнижчою за всі роки проведення ЗНО, а її показник становив 74,4 % (для порівняння: у 2019 р. – 91,4 %). Відповдно  до наказів МОН №566 від 28.04.2020 р. та №607 від 07.05.2020 

р. переважну більшість запланованих заходів з проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021 і другого циклу загальнодержавного моніторингового 

дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» не були проведені в установлені терміни та  

перенесені на 2021 рік,  проведення пілотних тестувань Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної -було  скасовано.

          У рамках другого етапу пілотного проєкту з сертифікації педагогічних працівників Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами оцінювання якості 

освіти  проведено на належному організаційному рівні незалежне тестування фахових знань і вмінь учасників сертифікації. У цьогорічному пілотному проєкті сертифікації могли взяти 

участь не більше 2 000 учасників. Для участі в сертифікації зареєструвався 1 591 педагогічний працівник, що становить 79,6 % від установленої квоти. Показник явки становив 97,5 % 

(1 552 особи). Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали не менше ніж 60 % максимальної кількості тестових балів, вважаються

такими, що склали незалежне тестування та допускаються до участі в наступному етапі сертифікації. У 2020 році таких виявилося 1 045 осіб (65,7 % від кількості зареєстрованих; 67,3 

% від кількості учасників незалежного тестування).

 Український центр оцінювання якості освіти передав базу даних учасників, які успішно склали незалежне тестування, Державній службі якості освіти для організації та проведення 

наступних етапів сертифікації – самооцінювання учасником власної педагогічної майстерності та експертного оцінювання професійних компетентностей учасників шляхом вивчення 

практичного досвіду їхньої роботи.
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3.27. 2201570 0490

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1

2

3

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

Виконання забов"язань України у Рамковій прогамі Європейського Союзу з наукових 

досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Виконання міжнародних зобов"язань України у рамковій прогамі Європейського Союзу знаукових 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

Завдання

Сплата внесків до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 

Стимулювання закладів вищої освіти та наукових установ до участі у Програмі "Горизонт 2020"

Проведення заходів спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020"

          Відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 2020 році проведено єдиний вступний іспит з іноземної мови  для осіб, які виявили бажання взяти 

участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра (крімспеціальностей галузей знань 01 світа/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», 25 «Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державногокордону» та 025 «Музичне мистецтво») (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування для осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (ЄФВВ). Для участі в (основній сесії) ЄФВВ 

зареєструвалися 17470 осіб, для участі в ЄВІ - 101273 осіб. ЄФВВ передбачає виконання тестових завдань ТЗНПК і права, пороги склав / не склав установлюються для кожного з цих 

тестів окремо, так, поріг склав / не склав ТЗНПК становив 10 тестових балів, його успішно подолали 12709 учасників (близько 73% від усіх зареєстрованих осіб), поріг склав / не склав 

тесту з Права становив 30 тестових балів, його подолали 12535 учасників (близько 73 % від усіх зареєстрованих осіб). Складання ЄВІ передбачало складання однієї з таких іноземних 

мов: англійська, німецька, іспанська, французька. Пороговий бал склав / не склав ЄВІ визначався один для всіх іноземних мов і становив у 2020 році 10 тестових балів. Його успішно 

подолали 62390 учасників тестування з англійської, 134 - з іспанської, 2213 - з німецької і 448 з французської мови. Загалом 65185 учасників тестування (понад 64 %  від загальної 

кількості зареєстрованих осіб).

План зі змінами Звіт

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

386 429,3 268 826,1 -117 603,2 

257 181,0 257 040,8 -140,2 

129 248,3 11 785,3 -117 463,0 
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загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Кількість національних контактних 

пунктів (НКП)
од. 18 18 18 18 0 0 0

2
Кількість установ України, які беруть 

участь у виконанні програми "Горизонт 

2020"

од. 183 183 160 160 -23 0 -23

3

Кількість звітів за результатами участі 

представників України та українських 

експертів у заходах, організованих в 

рамках інструментів Європейського 

Союзу з питань досліджень та інновацій

од. 100 100 16 16 0 -84 -84

4

Кількість проведених заходів, 

спрямованих на популяризацію 

Програми "Горизонт 2020" (тренінги, 

семінари, інформаційні дні, тощо)

од. 50 50 86 86 0 36 36

5

Кількість наукових та науково-

технічних проєктів, поданих на 

конкурсний відбір для реалізації, 

закладами вищої освіти, науковими 

установами, суб'єктами малого і 

середнього підприємництва, у тому 

числі:

од. 110 110 0 0 0 -110 -110

6
спільні наукові та науково-технічні 

проєкти
од. 10 10 0 0 0 -10 -10

7

Кількість наукових та науково-

технічних проєктів, визначених за 

результатами конкурсного відбору для 

реалізації закладами вищої освіти, 

науковими установами, суб'єктами 

малого і середнього підприємництва

од. 55 55 0 0 0 -55 -55

8

Кількість заявок закладів вищої освіти, 

наукових установ, поданих на 

конкурсний відбір для отримання 

фінансової підтримки інноваційної 

діяльності

од. 40 40 0 0 0 -40 -40

№ з/п

Ключові результативні показники бюджетної програми

Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від 
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9

Кількість закладів вищої освіти, 

наукових установ яким надається 

фінансова підтримка інноваційної 

діяльності за результатами конкурсного 

відбору

од. 20 20 0 0 0 -20 -20

10

Кількість заявок суб'єктів 

господарювання, поданих для 

отримання підтримки на відшкодування 

витрат на проведення техніко-

економічного обгрунтування проєктів у 

сфері наукових (науково-технічних) 

робіт та витрат на підтримку їх 

інноваційної діяльності

од. 10 10 0 0 0 -10 -10

11

Кількість суб'єктів господарювання, 

яким надається підтримка на 

відшкодування витрат на проведення 

техніко-економічного обгрунтування 

проєктів у сфері наукових (науково-

технічних) робіт та витрат на підтримку 

їх інноваційної діяльності

од. 5 5 0 0 0 -5 -5

12
Середній обсяг фінансової підтримки 

функціонування 1 національного 

контактного пункту

тис.грн. 166,7 166,7 165,3 165,3 -1,4 0 -1,4

13

Середні витрати на забезпечення участі 

представників України та українських 

експертів в одному заході, 

організованому в рамках інструментів 

Європейського Союзу з питань 

дослджень та інновацій

тис.грн. 80,1 80,1 11,7 11,7 0 -68,4 -68,4

14

Середні витрати на реалізацію одного 

наукового та науково-технічного 

проєкту закладами вищої освіти, 

суб'єктами малого і середнього 

підприємництва та науковими 

установами, визначеного за 

результатами конкурсного відбору

тис.грн. 1998 1998 0 0 0 -1998 -1998
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15

Середні витрати на проведення одного 

заходу спрямованого на популяризацію 

Програми "Горизонт 2020" (тренінги, 

семінари, інформаційні дні, тощо)

тис.грн. 149,9 149,9 0 0 0 -149,9 -149,9

16

Середні витрати на підтримку одного 

суб’єкту господарювання, спрямованих 

на відшкодування витрат на проведення 

техніко-економічного обґрунтування 

проєктів у сфері наукових (науково-

технічних) робіт та витрат на підтримку 

їх інноваційної діяльності

тис.грн. 234,3 234,3 0 0 0 -234,3 -234,3

17

Середні витрати на підтримку одного 

закладу вищої освіти, наукової 

установи, якому надається фінансова 

підтримка інноваційної діяльності за 

результатами конкурсного відбору

тис.грн. 133,8 133,8 0 0 0 -133,8 -133,8

18

Рівень виконання фінансових 

зобов'язаннь України у рамковій 

програмі Європейського Союзу з 

наукових досліджень та інновацій 

"Горизонт 2020"

від. 100 100 0 0 0

19

Частка завершених та впроваджених 

закладами вищої освіти, науковими 

установами, суб'єктами малого і 

середнього підприємництва наукових та 

науково-технічних проєктів у загальній 

кількості визначених за результатами 

конкурсного відбору для їх реалізації

від. 50 0 0 -50 0

20

Частка суб'єктів господарювання, яким 

надано підтримку на відшкодування 

витрат на проведення техніко-

економічного обґрунтування проєктів у 

сфері наукових (науково-технічних) 

робіт та витрат на підтримку їх 

інноваційної діяльності у загальній 

кількості заявок

від. 50 0 0 -50 0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: мета та завдання досягнуті
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3.28. 2201610 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

№ з/п

1

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1

Вартість реалізації проекту "Вища 

освіта України" за рахунок кредитних 

коштів міжнародних фінансових 

організацій (за курсом НБУ на 

01.01.2020 р.)

тис. грн. 3963300 3963300 0 0 -3963300 -3963300

2

Вартість реалізації проекту "Вища 

освіта України" за рахунок залучення 

гранту Фонду Е5Р  (за курсом НБУ на 

01.01.2020 р.)

тис. грн. 264220 264220 0 0 -264220 -264220

53500

Завдання

Покращення якості об'єктів державних вищих навчальних закладів, призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності в 

університетах шляхом здійснення в них ремонтів та реконструкції.

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис. грн.)

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники

Приведення інфраструктури вищих навчальних закладів до сучасних стандартів енергоефективності.

Завдання бюджетної програми

-53500

Відхилення звітніх показників від 

планових

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

2 3 4

53500 0 -53500

Ключові результативні показники бюджетної програми

Відхилення фактичних від 

планових

План зі змінами Звіт

0
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3
Кількість закладів вищої освіти, 

залучених до реалізації проекту "Вища 

освіта"

од. 21 21 0 0 -21 -21

4
Кількість об'єктів закладів вищої освіти, 

які потребують виготовлення проектно-

кошторисної документації

од. 300 300 0 0 -300 -300

5
Частка об'єктів за якими завершено 

розробку проектно-кошторисної 

документації

від. 3,6 0 0 -3,6 0

3.29. 2201840 0942

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

За бюджетною програмою КПКВК 2201610 "Вища освіта енргоефективність та сталий розвиток" використання коштів у 2020 році не відбулось в зв'язку із затримками у процесі 

закупівель за міжнародними правилами, що пов'язані, зокрема з карантинними обмеженнями. Використання коштів позик планується в 2021 році.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

За бюджетною програмою КПКВК 2201610 "Вища освіта енргоефективність та сталий розвиток" цілі, запланована мета та завдання не виконані, оскільки використання коштів у 2020 

році не відбулось в зв'язку із затримками у процесі закупівель за міжнародними правилами, що пов'язані, зокрема з карантинними обмеженнями. Використання коштів позик 

планується в 2021 році.

Видатки / надання кредитів у 2020 році
(тис.грн.)

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського 

національного університету імені Івана Франка"

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для студентів та науково-педагогічних 

працівників Львівського національного університету імені Івана Франка

Завдання бюджетної програми

Завдання
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1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1
Загальна кошторисна вартість 

державного інвестиційного проекту (за 

рахунок усіх джерел фінансування)

кв. м. 103800 0 103800 20000 0 20000 -83800 0 -83800

2
Площа даху Головного корпусу, на якій 

виконано реставраційні роботи
кв. м. 137 0 137 137 0 137 0 0 0

3
Площа вікон та дверей Головного 

корпусу, на якій виконано реставраційні 

роботи

кв. м. 1197,6 0 1197,6 1197,6 0 1197,6 0 0 0

4
Площа фасаду Головного корпусу, на 

якій виконано реставраційні роботи
кв. м. 6622,5 0 6622,5 6622,5 0 6622,5 0 0 0

5
Площа Головного корпусу, на якій 

виконано роботи з гідроізоляції
кв. м. 54,4 0 54,4 54,4 0 54,4 0 0 0

6
Рівень реалізації державного 

інвестиційного проекту (за рахунок усіх 

джерел фінансування)

від. 65,3 0 65,3 65,3 0 65,3 0 0 0

3.30. 2203010 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

(найменування бюджетної програми)

20000 0

20000 20000 0

0

20000

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою КПКВК 2201840 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана

Франка" мета та завдання досягнуті в неповному обсязі.
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№ з/п

1

2

3

4

5

6

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

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

1 Кількість штатних одиниць апарату од. 126 126 75 75 -51 0 -51

3 4

129886 120701 -9185

129786 120606,6 -9179,4

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти з питань забезпечення якості освіти, освітньої діяльності, здійснення державного 

нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання рекомендацій закладам освіти (крім вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Мета бюджетної програми

100 94,4 -5,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

(тис. грн.)

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2

Проведення моніторингових досліджень щодо якості освітньої діяльності та якості освіти.

Проведення інституційного аудиту закладів освіти.

Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сферах надання освітніх послуг у системі дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Здійснення аналізу діяльності закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, 

внесення пропозицій щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти та надання освітніх послуг.

Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування щодо дотримання законодавства з питань освіти, забезпечення 

якості освіти на відповідній території.

Планові результативні показники Фактичні результативні показники
Відхилення фактичних від 

планових
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2
Кількість штатних одиниць 

територіальних органів
од. 605 605 357 357 -248 0 -248

3
Кількість проведених перевірок та  

інституційних аудитів закладів освіти
од. 338 338 102 102 -236 0 -236

4
Кількість наданих висновків за 

результатами  розгляду нетипових 

освітніх програм

од. 10 10 8 8 -2 0 -2

5

Кількість закладів освіти, показники 

діяльності яких аналізуються за 

критеріями ризиків від впровадження 

господарської діяльності

од. 34012 34012 32576 32576 -1436 0 -1436

6

Кількість проведених апаратом аналізів 

діяльності місцевих органів 

самоврядування, місцевих органів 

виконавчої влади, їх структурних 

підрозділів з питань освіти в частині 

дотримання законодавства з питань 

забезпечення якості освіти

од. 15 15 5 5 -10 0 -10

7
Кількість закладів дошкільної освіти, 

оцінка якості яких буде здійснено за 

шкалами дослідження ECERS

од. 5 5 2 2 -3 0 -3

8
Рівень усунення порушень, виявлених в 

результаті проведених перевірок та 

інституційних аудитів

від. 100 98 -2 0 0

9
Частка затверджених нетипових 

програм у загальній кількості 

опрацьованих

від. 100 100 0 0 0

10
Частка закладів освіти, яким визначено 

ступінь ризику, у загальній кількості 

проаналізованих

від. 96 100 4 0 0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками  кількості проведених перевірок та  інституційних аудитів закладів освіти,  проведених апаратом 

аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині дотримання законодавства з питань 

забезпечення якості освіти,  закладів дошкільної освіти, оцінка якості яких буде здійснено за шкалами дослідження ECERS  зумовлена забороною здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю)  через проведення карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Щодо 

кількості наданих висновків за результатами  розгляду нетипових освітніх програм,  то запит на такі висновки є добровільною ініціативою закладів освіти, що забезпечено в повному 

обсязі.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
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3.31. 2207010 0990

(КПКВК ДБ)
(КФКВК)

Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

2

1

Всього

у т. ч. загальний фонд

спеціальний фонд

Протягом 2020 року апаратом Служби, її територіальними органами не забезпечено виконання в повному обсязі затверджених результативних показників із заповнення штатної 

чисельності, кількості проведення перевірок та інституційних аудитів закладів освіти,  проведення апаратом  аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів 

виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти, проведення  перевірок закладів дошкільної 

освіти, оцінка якості яких буде здійснено за шкалами дослідження ECERS через запровадження карантинних заходів, призупинення проведення конкурсів на заміщення вакантних 

посад у Службі в зв'язку з проведенням карантинних заходів, забороною здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) та зміненою процедурою добору кадрів, зокрема 

на виконання  Закону  України  від  13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України  "Про Державний бюджет України на 2020 рік"  Кабінет Міністрів України постановою 

від 22 квітня 2020 р. № 290 "Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" визначив Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину, 

установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Залишок невикористаних асигнувань у сумі  9 179,4 тис. грн Службою повернуто до Державного бюджету України.

-694,4

Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови

(найменування бюджетної програми)

Збереження та розвиток державної мови

Завдання

Встановлення стандартів державної мови

Формування та імплантація методів встановлення рівнів володіння державною мовою

Видатки / надання кредитів у 2020 році

План зі змінами Звіт
Відхилення звітніх показників від 

планових

2 3 4

10965,7 10271,3 -694,4

10965,7 10271,3
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загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
разом

1 Кількість штатних одиниць НКСДМ од. 29 29 20 20 -9 -9

2 в т.ч. кількість членів НКСДМ од. 9 9 7 7 -2 -2

3
в т.ч. кількість співробітників апарату 

НКСДМ
од. 20 20 13 13 -7 -7

4 Кількість службових автомобілів од. 1 1 -1 -1

5

 Кількість підготовлених та прийнятих 

НКСДМ нормативно-правових та 

організаційно-розпорядчих актів

од. 760 760 58 58 -702 -702

6 Кількість проведених НКСДМ засідань од. 24 24 27 27 3 3

7

Кількість розроблених НКСДМ 

стандартів з термінології української 

мови, правопису, транслітерації й 

транскрипції

од. 7 7 1 1 -6 -6

8

Кількість розроблених НКСДМ 

стандартів рівнів володіння державною 

мовою

од. 4 4 2 2 -2 -2

9

Кількість розглянутих НКСДМ 

звернень, заяв, скарг громадян України 

з питань стандартів мови

од. 1300 1300 23 23 -1277 -1277

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за КПКВ 2207010 «Керівництво та 

управління у сфері стандартів державної мови», у переважній частині виникла з таких причин:

-	перевищення сум нарахованої заробітної плати граничної суми, на яку нараховується Єдиний внесок, призвело до економії коштів 

нарахувань на оплату праці (КЕКВ 2120 – 126,6 тис. грн);

-	закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю, а також були закупівлі, аукціони по яким  не 

відбулися (КЕКВ 2210 – 208,4 тис. грн);

-	закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю, а також були закупівлі, аукціони по яким  не 

відбулися (КЕКВ 2240 – 309,9 тис. грн);

-	закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю (КЕКВ 3110 - 49,5 тис. грн)

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення
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10

Кількість проведених НКСДМ наукових 

семінарів з громадського обговорення 

робіт з питань медичної, правничої та 

інших термінології транслітерації та 

транскрибування

од. 5 5 8 8 3 3

11
Кількість виданих НКСДМ брошур, 

бюлетенів, методичних рекомендацій
од. 500 500 100 100 -400 -400

12

Кількість проведених НКСДМ 

експертиз завдань для іспитів з 

державної мови.

од. 950 950 0 0 -950 -950

13

Кількість розглянутих НКСДМ 

клопотань про надання повноважень 

проведення іспитів з державної мови

од. 200 200 0 0 -200 -200

14
Кількість придбаного комп'ютерного 

обладнання та приладдя
од. 32 32 32 32 0 0

15

Питома вага затверджених стандартів з 

термінології української мови, 

правопису, транслітерації й 

транскрипції у загальній кількості тих, 

які мають бути затверджені

відс. 99 14 -85 -85

16

Питома вага затверджених стандартів 

рівнів володіння державною мовою у 

загальній кількості тих, які мають бути 

затверджені

відс. 87 50 -37 -37

17

Питома вага розглянутих клопотань про 

надання повноважень проведення 

іспитів з державної мови у загальній 

кількості поданих до НКСДМ

відс. 100 0 -100 -100

18

Рівень забезпечення співробітників 

комп'ютерним обладнанням та 

приладдям

відс. 100 100 0 0

За пунктами 1-3: 22 квітня 2020 р. Уряд схвалив зміни до Постанови КМУ “Питання оплати праці працівників державних органів” №15, що дозволило затвердити штатний розпис 

НКСДМ і, відповідно, оформити трудові відносин з членами НКСДМ (один член НКСДМ не оформив трудові відносини до кінця звітного періоду, іншого члена НКСДМ призначено 

розпорядження КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1530-р) і оголосити конкурсний донабір співробітників апарату й почати формування апарат НКСДМ. 

За пунктом 5: кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів була такою, щоб розпочати роботу НКСДМ як нового центрального 

органу виконавчої влади із урахуванням фактичного часу початку роботи членів НКСДМ та працівників апарату (початок травня 2020 р.).

За пунктами 6, 7: процедура напрацювання стандартів є тривалою, із залученням науковців та експертів, тож за сім місяців роботи НКСДМ напрацювала 3 стандарти з термінології та 

рівнів володіння державною мовою. 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових
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Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Кошти бюджетної програми КПКВ 2207010 "Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови" в 2020 році було спрямовано на забезпечення діяльності Національної 

комісії зі стандартів державної мови, створення належних умов роботи.

За пунктом 9: НКСДМ надала відповіді на усі звернення, заяви, скарги громадян України з питань стандартів мови, що надійшли до НКСДМ за звітний період. 

За пунктом 11: кількість брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій було видано відповідно до потреб НКСДМ у звітний період. 

За пунктом 12: НКСДМ не залучала зовнішніх фахівців для проведення експертиз завдань для іспитів з державної мови у звітному періоді.

За пунктом 13: НКСДМ не отримувала клопотання про надання повноважень з проведення іспитів з державної мови у звітному періоді. 
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