
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)

2201610 Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток0990
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)(КФКВК)

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

№ з/п Ціль державної політики

 1 Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

Мета бюджетної програми5.

Приведення інфраструктури вищих навчальних закладів до сучасних стандартів енергоефективності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 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 (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою7.
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10987654321

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разомзагальний 
фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення №

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

11
Усього  260 265,0  260 265,0  39 992,7  39 992,7 -220 272,3 -220 272,3

-220272,3 -220272,3 39992,7 39992,7 260265,0 1  260265,0Видатки на капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію будівель вищих 
навчальних закладів та виготовлення проектно-кошторисної документації

тис. гривень



2

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

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
Вартість реалізації проекту "Вища 
освіта України" за рахунок 
кредитних коштів міжнародних 
фінансових організацій (за курсом 
НБУ на 01.01.2021 р.)

тис.грн. Розпорядження КМУ від 14 
грудня 2016 року № 971-р, 
розпорядження КМУ від 15 
листопада 2017 року № 854-р.

 5098320  5098320 1  5098320  5098320

Вартість реалізації проекту "Вища 
освіта України" за рахунок 
залучення гранту Фонду Е5Р  (за 
курсом НБУ на 01.01.2021 р.)

тис.грн. Розпорядження КМУ від 05 
грудня 2018 року № 996-р.

 339888  339888 2  339888  339888

Кількість закладів вищої освіти, 
залучених до реалізації проекту 
"Вища освіта"

од. Внутрішньогосподарський облік, 
договори, акти

 21  21 3  21  21

Капітальний ремонт, реконструкції 
та реставрації будівель вищих 
навчальних закладів включно з 
устаткуванням та матеріалами

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік, 
договори, акти

-34576,6-34576,6 4  34576,6  34576,6



3
Виготовлення проектно-
кошторисної документацї з 
реконструкції та реставрації 
будівель

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік, 
договори, акти

 39992,7  39992,7 -185695,7-185695,7 5  225688,4  225688,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У 2021 році капітальний ремонт не розпочинався.

2 продукту
Кількість об'єктів закладів вищої 
освіти, для яких замовлено 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації

од. Внутрішньогосподарський облік  150  150 -62-62 1  212  212

Кількість об'єктів закладів вищої 
освіти, за якими завершено 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації

од. Внутрішньогосподарський облік -60-60 2  60  60

Площа будівель вищих навчальних 
закладів, на яких розпочато 
капітальний ремонт, реконструкцію 
та реставрацію у 2021 році

кв. м. Акти виконаних робіт, договори -8918,9-8918,9 3  8918,9  8918,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Пункт 1. 3.  Довге проведення процедур закупівель. Затримка у виконанні контрактів та проектування.
Пункт 3. У 2021 році будівельні роботи не проводились.
3 ефективності

Середня вартість капітального 
ремонту, реконструкції та 
реставрації 1 квадратного метра 
будівель вищих навчальних закладів

грн. Внутрішньогосподарський облік, 
акти виконаних робіт

-3877 1  3877

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У 2021 році будівельні роботи не проводились.

4 якості
Частка об'єктів за якими завершено 
розробку проектно-кошторисної 
документації від їх загальної 
кількості

відс. Внутрішньогосподарський облік  0,7 -27,6 1  28,3

Рівень виконання робіт з 
капітального ремонту, реконструкції 
та реставрації будівель вищих 
навчальних закладів

відс. Бюджетна звітність, 
внутрішньогосподарський облік, 
акти виконаних робіт

-0,6 2  0,6

Рівень реалізації проекту "Вища 
освіта України"

відс. Внутрішньогосподарський облік  0,7 -4,1 3  4,8
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Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У 2021 році будівельні роботи не проводились.

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми10.

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

Світлана ДАНИЛЕНКОЗаступник Міністра
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)(підпис)


