
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)

2201390 Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти0980
(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 світовій науковий простір

Мета бюджетної програми5.

Забезпечення державної підтримки розвитку найбільш актуальних наукових напрямів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН та віднесені до кваліфікаційної групи А та Б 
за результатами державної атестації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 Підтримка наукових напрямів досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації закладів вищої освіти

 2 Розвиток матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності

 3 Розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності

 4 Сприяння збереженню та відновленню наукового кадрового потенціалу провідних закладів вищої освіти

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  100 000,0  100 000,0  96 478,5  96 478,5 -3 521,5 -3 521,5

 10027,5  10027,5 55027,5 55027,5 1  45000,0  45000,0Проведення досліджень і розробок у межах наукових напрямів закладів вищої 
освіти

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
Відхилення виникло внаслідок внесення змін до розпису між КЕКВ на підставі довідок Мінфіну від 15.09.2021, а саме КЕКВ 2281 збільшено на 10638,4 тис грн, а КЕКВ 3210 
зменшено відповідно на 10638,4 тис. грн.

-13549,0 -13549,0 41451,0 41451,0 2  55000,0  55000,0Розвиток інфраструктури, оновлення та модернізація матеріально-технічної бази 
наукової і науково-технічної діяльності

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Відхилення виникло внаслідок внесення змін до розпису між КЕКВ на підставі довідок Мінфіну від 15.09.2021, а саме КЕКВ 2281 збільшено на 10638,4 тис грн, а КЕКВ 3210 
зменшено відповідно на 10638,4 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

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 закладів вищої освіти, які 
одержали бюджетні кошти для 
підтримки наукових напрямів, які за 
результатами державної атестації 
віднесені до кваліфікаційної групи А 
та/або Б, всього,  в т.ч.:

од. Постанова КМУ від 22.08.2018 № 
652,
Наказ МОН від 25.03.2021 №372

 44  44 1  44  44

Кількість наукових напрямів, які 
одержали підтримку для проведення 
наукових досліджень, всього в т. ч.:

од. Постанова КМУ від 22.08.2018 № 
652,
Наказ МОН від 25.03.2021 №372

 66  66 2  66  66

кваліфікаційна група А од. Постанова КМУ від 22.08.2018 № 
652,
Наказ МОН від 25.03.2021 №372

 18  18 3  18  18

кваліфікаційна група Б од. Постанова КМУ від 22.08.2018 № 
652,
Наказ МОН від 25.03.2021 №372

 48  48 4  48  48



3
Підтримка наукових напрямів 
кваліфікаційної групи А

тис.грн. Постанова КМУ від 22.08.2018 № 
652

 58196,5  58196,5 5  58196,5  58196,5

Підтримка наукових напрямів 
кваліфікаційної групи Б

тис.грн. Постанова КМУ від 22.08.2018 № 
652

 41803,5  41803,5 6  41803,5  41803,5

Забезпечення виконання 
фундаментальних наукових 
досліджень в межах наукових 
напрямів кваліфікаційних груп А та 
Б, всього в т.ч.

тис.грн. Договори, акти, звіти  17600  17600 7  17600  17600

кваліфікаційна група А тис.грн. Договори, акти, звіти  10243,2  10243,2 8  10243,2  10243,2
кваліфікаційна група Б тис.грн. Договори, акти, звіти  7356,8  7356,8 9  7356,8  7356,8
Забезпечення виконання прикладних 
наукових досліджень та науково-
технічних (експериментальних)
розробок в межах наукових 
напрямів кваліфікаційних груп А та 
Б, всього в т.ч.

тис.грн. Договори, акти, звіти  27400  27400 10  27400  27400

Кваліфікаційна група  А тис.грн. Договори, акти, звіти  15946,8  15946,8 11  15946,8  15946,8
Кваліфікаційна група Б тис.грн. Договори, акти, звіти  11453,2  11453,2 12  11453,2  11453,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту
Кількість фундаментальних 
досліджень в межах наукових 
напрямів кваліфікаційних груп А та 
Б, всього, в т. ч..:

од. Управлінський облік  32  32 1  32  32

кваліфікаційна група А од. Управлінський облік  9  9 2  9  9
кваліфікаційна група Б од. Управлінський облік  23  23 3  23  23
Кількість прикладних досліджень і 
науково-технічних 
(експериментальних)
розробок в межах наукових 
напрямів кваліфікаційних груп А та 
Б , всього, в т.ч.:

од. Управлінський облік  42  42 4  42  42

кваліфікаційна група А од. Управлінський облік  12  12 5  12  12
кваліфікаційна група Б од. Управлінський облік  30  30 6  30  30
Кількість придбаного наукоємного 
обладнання

од. Управлінський облік  340  340 -71660-71660 7  72000  72000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість наукоємного обладнання в процессі укладання договорів була зменшена, відповідно для тих необхідних завдань, визначених умовами договорів та технічними 
завданнями.
3 ефективності

Середні витрати на виконання 1 
фундаментального
дослідження

тис.грн. Управлінський облік  550 1  550

Середні витрати на виконання 1 
прикладного дослідження і науково-
технічної (експериментальної) 
розробки

тис.грн. Управлінський облік  652,4 2  652,4
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Середня вартість одиниці наукового 
обладнання

тис.грн. Управлінський облік  121,9 -642 3  763,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості
Рівень розвитку інфраструктури, 
забезпечення оновленим та 
модернізованим наукоємним 
обладнанням в межах наукових 
напрямів

відс. Управлінський облік  5 1  5

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)


