
1. Міністерство освіти і науки України220

Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

(найменування головного розпорядника)(КПКВК ДБ)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України

3.

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

2201080 Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів0150
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)(КФКВК)

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

№ з/п Ціль державної політики

 1 Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

Мета бюджетної програми5.

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 переможців міжнародних конкурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки

 2 Присудження та виплата щомісячних стипендій Президента України для молодих вчених

 3 Призначення та виплата щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 4 Вмплата державних стипендій видатним діячам освіти і науки

 5 Виплата премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

 6 Присудження та виплата державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу  Героїв України - Героїв Небесної 
сотні

 7 Виплата стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів"

 8 Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
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 9 Присудженння та виплата стипендій Президента України переможцям ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою7.

разомзагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разомзагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

10987654321

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разомзагальний 
фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення №

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

11
Усього  67 259,0  67 259,0  65 497,6  65 497,6 -1 761,4 -1 761,4

 4200,0 4200,0 1  4200,0  4200,0Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки
 1600,0 1600,0 2  1600,0  1600,0Присудження та виплата щорічних премій Президента України для молодих 

вчених
 24893,8 24893,8 3  24893,8  24893,8Призначення та виплата щомісячних стипендій Президента України для молодих 

учених
-34,9 -34,9 17631,2 17631,2 4  17666,1  17666,1Призначення та виплата щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для 

молодих учених

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Внаслідок звільнення чи досягнення 35 років стипендії виплачено в неповному обсязі

-111,2 -111,2 125,3 125,3 5  236,5  236,5Рецензування та експертний розгляд робіт

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Робіт прорецензовано менше від запланованого

-143,1 -143,1 1012,9 1012,9 6  1156,0  1156,0Виготовлення почесних знаків та іменних дипломів лауреатів, науково-
популярних та інформаційних матеріалів, опублікування оголошення, організація 
вручення державних нагород, відправка робіт

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Економія виникла внаслідок не придбання матеріалів та канцтоварів та оплати послуг.

-1618,5 -1618,5 4327,2 4327,2 7  5945,7  5945,7Виплата державних стипендій видатним діячам освіти

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Економію коштів у обсязі 1618,5 тис. грн. спрямовано на виплату стипендій КМУ за видатні заслуги у сфері вищої освіти (напрям 14)

-1674,8 -1674,8 4280,4 4280,4 8  5955,2  5955,2Виплата державних стипендій видатним діячам науки

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Економію коштів у обсязі 929,3 тис. грн. спрямовано на виплату стипендій КМУ за видатні заслуги у сфері вищої освіти (напрям 14)

-42,5 -42,5 817,2 817,2 9  859,7  859,7Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

тис. гривень
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Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

-23,0 -23,0 977,0 977,0 10  1000,0  1000,0Виплата премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Один стипендіат помер і його частина ділиться на спадщини між спадкоємцями. Було 3 спадкоємці, з яких отримало тільки двоє. Тому одна частина спадщини не виплачена.

-116,9 -116,9 196,7 196,7 11  313,6  313,6Призначення та виплата стипендій Президента України переможцям 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Економія коштів виникла внаслідок не призначення стипендій у 2021 році, які мали розпочати виплату з вересня 2021 року.

-217,9 -217,9 1144,1 1144,1 12  1362,0  1362,0Виплата іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій 
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Відповідно до постанови КМУ  було призначено 21 стипендію замість 25.

-326,4 -326,4 13  326,4  326,4Призначення та виплата стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Олімпіада з української мови не проводилась, де мали були визначені стипендіати, тому стипендія не виплачувалась

 2547,8  2547,8 4291,8 4291,8 14  1744,0  1744,0Призначення та виплата стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги 
у сфері вищої освіти

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Відповідно до розпорядження КМУ від 29.09.2021 № 1174 "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти"  закладам вищої 
освіти, що знаходяться у сфері управління МОН передбачено виплату  199 довічних  стипендії у загальному обсязі видатків 4 385,8 тис. грн. Виплату премій виплачено за рахунок 
економії коштів за напрямами "Виплата державних стипендій видатним діячам освіти" - 1618,5 тис. грн, та "Виплата державних стипендій видатним діячам науки" - 929,3 тис грн.

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

Код 
державної 
цільової

програми

Назва державної цільової програми

11109876543

разом
спеціальний

фонд
загальний

фондразом
спеціальний

фонд
загальний

фондразом
спеціальний

фонд
загальний

фонд

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

21

тис. гривень
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Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання9.

11

Фактичні результативні показники

Джерело
інформації

Одииниця
виміруПоказники

№
з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми

разомзагальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

Відхилення

1 2 3 4 8 9 10 12 13765

разомспеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд разом

спеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд

1 затрат
Кількість Державних премій 
України в галузі науки і техніки

од. Указ Президента України від 
31.05.2016 №230

 14  14 1  14  14

Кількість щорічних премій 
Президента України для молодих 
вчених

од. Указ Президента України від 
29.12.2017 № 458/2017

 40  40 2  40  40

Кількість стипендій Президента 
України для молодих вчених

од. Указ Президента України від 
22.03.1994 № 100

 300  300 3  300  300

Кількість стипендій Кабінету 
Міністрів України для молодих 
вчених

од. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.08.1994 № 560

 320  320 4  320  320

Кількість стипендій видатним 
діячам освіти (довічних)

од. Указ Президента України від 
10.09.2011 № 906

 78  78 -22-22 5  100  100

Кількість стипендій видатним 
діячам освіти (дворічні)

од. Указ Президента України від 
10.09.2011 № 906

 74  74 -26-26 6  100  100

Кількість державних стипендій 
видатним діячам науки (довічні)

од. Указ Президента України від 
10.09.2011 № 906

 78  78 -22-22 7  100  100

Кількість державних стипендій 
видатним діячам науки (дворічні)

од. Указ Президента України від 
10.09.11 № 906

 79  79 -21-21 8  100  100

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

од. Указ Президента України від 
30.09.2010 №928

 38  38 -1-1 9  39  39

Кількість премій Кабінету Міністрів 
України за розроблення і 
впровадження інноваційних 
технологій

од. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2012. № 701

 4  4 -1-1 10  5  5

Кількість Державних іменних 
стипендій найкращим молодим 
вченим для увічнення подій 
Революції гідності та вшанування 
подвигу Героїв України - Героїв 
небесної сотні

од. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2018 №1017

 21  21 -4-4 11  25  25

Розмір Державної премії України в 
галузі науки і техніки

тис.грн. Указ Президента України від 
11.10.16 №440

 300  300 12  300  300

Розмір премії Президента України 
для молодих вчених

тис.грн. Указ Президента України від 
12.06.2000 №779

 40  40 13  40  40
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Розмір стипендії Президента 
України переможцям Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студенської молоді 
імені Тараса Шевченка  учням 5-11 
класів  загальноосвітніх  навчальних  
закладів,  у тому числі ліцеїстам 
військових ліцеїв, учням 
професійно-технічних навчальних 
закладів

грн. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.12.16 № 1047 зі 
змінами

 1420  1420 14  1420  1420

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

грн. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2016 № 1047 зі 
змінами

 1770  1770 15  1770  1770

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"

грн. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2016 № 1047 зі 
змінами

 2600  2600 16  2600  2600

Розмір стипендії імені Тараса 
Шевченка учням середніх 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

грн. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 08.11.2017 № 918

 2720  2720 17  2720  2720

Розмір Державної іменної стипендії 
найкращим молодим вченим для 
увічнення подій Революції гідності 
та вшанування подвигу Героїв 
України - Героїв небесної сотні

грн. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2018 №1017

 4540  4540 18  4540  4540

Кількість стипендій Кабінету 
Міністрів України за видатні 
заслуги у сфері вищої освіти

од. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2020 № 1331

 300  300 19  300  300

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

од. Управлінський облік  48  48  8 8 1  40  40

Кількість наданих офіційних 
рецензій та експертних висновків по 
поданих роботах

од. Управлінський облік  146  146 -54-54 2  200  200

Кількість виготовлених 
інформаційних матеріалів, 
пов'язаних з роботою Комітету

од. Управлінський облік  1500  1500 3  1500  1500

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

од. Управлінський облік  210  210 4  210  210

Кількість призначених стипендій 
Президента України для молодих 
вчених

од. Управлінський облік  299  299 5  299  299

Кількість призначених стипендій 
Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених

од. Управлінський облік  311  311 6  311  311

Кількість призначених державних 
стипендій видатним діячам освіти 
(дворічні) на 01.01.2021

од. Управлінський облік  74  74  25 25 7  49  49

Кількість призначених державних 
стипендій видатним діячам освіти 
(довічні) на 01.01.2021

од. Управлінський облік  78  78 -1-1 8  79  79

Кількість призначених державних 
стипендій видатним діячам науки 
(дворічні) на 01.01.2021

од. Управлінський облік  79  79  51 51 9  28  28

Кількість призначених державних 
стипендій видатним діячам науки 
(довічні) на 01.01.2021

од. Управлінський облік  78  78  9 9 10  69  69

Кількість призначених стипендій 
імені Тараса Шевченка учням 
середніх загальноосвітних закладів

од. Управлінський облік -10-10 11  10  10

Кількість призначених стипендій 
Президента України переможцям 
Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 
для студентів закладів вищої освіти

од. Управлінський облік  14  14 12  14  14

Кількість призначених стипендій 
Кабінету Міністрів України за 
видатні заслуги у сфері вищої освіти 
на 01.09.2021

од. Управлінський облік  198  198 -1-1 13  199  199
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3 ефективності
Середньомісячний розмір стипендії 
Президента України для молодих 
вчених

грн. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2008 № 757

 6990,2 1  6990,2

Середньомісячний розмір стипендії 
Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених

грн. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2008 № 757

 4660,2 2  4660,2

Середньомісячний розмір стипендії 
видатним діячам освіти і науки

грн. Указ Президента України від 
10.09.2011 № 906

 2727,2 3  2727,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості
Своєчасність виплати Державних 
премій України в галузі науки і 
техніки

відс. Управлінський облік  100 1  100

Своєчасність здійснення виплат 
щомісячних стипендій

відс. Управлінський облік  100 2  100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми10.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Олексій ШКУРАТОВЗаступник Міністра з питань європейської 
інтеграції (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)(підпис)


