
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

У П РАВЛ ІН Н Я О СВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

OS' лютого 2021 року Рівне №

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі 
змінами), рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про 
обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік 
за КПКВКМБ 0611021, 0611022, 0611023, 0611025, 0611031, 0611032, 0611033, 
0611035, 0611070, 0611091, 0611092, 0611101, 0611102, 0611120, 0611141, 
0611142, 0615011, 0615012, 0615031, погоджені департаментом фінансів 
Рівненської обласної державної адміністрації, що додаються.
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0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611021
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Р5~ лютого 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

1021 0921
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2145777
(код заЄДРПОУ)

2145777
(код заЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 627 690 гривень, у тому числі загального фонду 20 622 690 гривень та спеціального фонду 
5 000 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 1026 «Про затвердження Положення про санаторну школу»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2015 № 310 «Про галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області»



№ з/п Цілі державної політики

1

ВсеЬічнии розвиток, виховання і соціалізація осоЬистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 
до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності 
та громадянської активності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та дошкільнят у санаторних школах

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 20 622 690 5 000 20 627 690

Усього 20 622 690 5 000 20 627 690

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 ........7
1 затрат

кількість закладів на кінець року од. управлінський облік 2 2
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у 
т.ч.: од. управлінський облік 117,7 117,7

спеціалістів од. управлінський облік 35 35
робітників од. управлінський облік 82,7 82,7



2 продукту
чисельність учнів на кінець року осіб управлінський облік 375 375
чисельність вихованців дошкільних груп на кінець року осіб управлінський облік 14 14
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким буде виплачуватися 
одноразова грошова допомога при працевлаштуванні

осіб інформація закладів

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 учня (вихованця) грн розрахунок 53 015 13 53 027
діто-дні відвідування (харчування) Д Н ІВ інформація закладів 45 663 45 663

4 якості
кількість днів відвідування (харчування) днів розрахунок 117 117

П.М. КОРЖЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

(підпис) ,

п<
ргамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

гктор департаменту фінансів Рівненської
іасної державної адміністрації

» а:
-•'-і? лютого 2021 року

(підпис)



0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611022
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лютого 2021 року № /<Р

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1022 0922
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної 

середньої освіти для дітей, які потребують 
корекції фізичного та/або розумового

_________________ розвитку_________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 86 635 610 гривень, у тому числі загального фонду 86 605 210 гривень та спеціального фонду 
30 400 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально- 
реабілітаційний центр»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2015 № 310 «Про галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області»



№ з/п Цілі державної політики

1

Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 
до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності 
та громадянської активності

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечити рівні можливості для отримання дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг 
дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 86 605 210 ЗО 400 86 635 610

Усього 86 605 210 30 400 86 635 610

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІПУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 4 ш ........... ї ї ..........т 7
1 затрат

кількість закладів од. управлінський облік 11 11
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у 
т.ч.: од. управлінський облік 507,3 507,3

спеціалістів од. управлінський облік 116,5 116,5
робітників од. управлінський облік 390,8 390,8



2 продукту
середньорічна кількість дітей пільгових категорій осіб управлінський облік 1 414 1 414
кількість випускників усього, з них: осіб управлінський облік 80 80
випускників 9-10 класів осіб управлінський облік 70 70
випускників 11-12 класів осіб управлінський облік 10 10
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким буде виплачуватися 
одноразова грошова допомога при працевлаштуванні

осіб інформація закладів

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 вихованця грн розрахунок 61 248 21 61 270
середні витрати на харчування 1 вихованця грн розрахунок 10 871 10 871
діто-дні відвідування (харчування) днів інформація закладів 163 567 163 567

4 якості
кількість днів відвідування (харчування) днів розрахунок 116 116

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмі

, 7 *  7 ^ 7 7 "  %  * \  ^
с̂ йч)'Директор департаменту фінансів Рівненської 

обласної державної адміністрації

рації

зласної державної а,

лютого 2021 року
(підпис)

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

{



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лютого 2021 року № -/сР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

2.

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611023
(код Програм ної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1023 0922
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної 

_____________ середньої освіти_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 57 898 600 гривень, у тому числі загального фонду 56 171 200 гривень та спеціального фонду 
1 727 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061 «Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із 
специфічними умовами навчання»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 № 717 «Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»
Постанова КМУ від 22.05.2019 № 438 «Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2015 № 310 «Про галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області»



№ з/п Цілі державної політики

1

Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 
до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності 
та громадянської активності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти — спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим 
вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з 
посиленою військово-фізичною підготовкою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах спеціалізованої загальної середньої освіти з поглибленим 
вивченням окремих предметів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання)

56 171 200 1 727 400 57 898 600

Усього 56 171 200 1 727 400 57 898 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№  з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0



№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 У
1 затрат

кількість закладів на кінець року од. управлінський облік 4 4
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у 
т.ч.: од. управлінський облік 246,1 3,5 249,6

спеціалістів од. управлінський облік 100,1 1,5 101,6
робітників од. управлінський облік 146,1 2 148,1

2 продукту
чисельність учнів на кінець року осіб управлінський облік 1 164 1 164
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким буде виплачуватися 
одноразова грошова допомога при працевлаштуванні

осіб інформація закладів

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 учня грн розрахунок 49 101 58 49 159
діто-дні відвідування (харчування) днів інформація закладів 157 117 157 117

4 якості
кількість днів відвідування днів розрахунок 137 137

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГО.
Депа

V  : ' Директор департаменту фінансів Рівненсь^оіг 
обласної державної адміністрації

Рівненської обласної державної ад

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611025
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лютого 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1025 0922
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти 
навчально-реабілітаційними центрами для  

дітей з особливими освітніми потребами, 
зумовленими складними поруш еннями

__________________ розвитку__________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 721 200 гривень, у тому числі загального фонду 15 721 200 гривень та спеціального фонду 
0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №  221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально- 
реабілітаційний центр»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2015 № 310 «Про галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області»



№ з/п Цілі державної політики

1

Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 
до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності 
та громадянської активності

7. М ета бюджетної програми
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1
Забезпечити рівні можливості для отримання дошкільної, початкової загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та 
хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання)

15 721 200 і / 15 721 200

Усього 15 721 200 15 721 200

10, Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 '.................."... ....................... .................... . ... 1 4 5 6 У
1 затрат

кількість закладів О Д . управлінський облік 2 2
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у од. управлінський облік 99,3 99,3
спеціалістів од. управлінський облік 27,5 27,5
робітників од. управлінський облік 71,8 71,8



2 продукту
середньорічна кількість дітей пільгових категорій осіб управлінський облік 120 120

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 вихованця грн розрахунок 131 010 131 010
середні витрати на харчування 1 вихованця грн розрахунок 16 392 16 392
діто-дні відвідування (харчування) Д Н ІВ інформація закладів 21 399 21 399

4 якості
кількість днів відвідування Д Н ІВ розрахунок 178 178

П.М. КОРЖ ЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

(підпис),

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмії 

У . Директор департаменту фінансів Рівненської
’ '■ -АХ ли *, . • ... ---

обласної державної адміністрації

//»--зґ/ І Ї ї Ц І.і \ *  ї 3 \\
/Л7 лютого 2021 року
н Т " о [ 1 / ®

(підпис)

\\.е МЛІ.
Х®' (Ги4 ... ьт>

їе/на



1.

2.

3.

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюлжетуї

0611031
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лю того 2021 року №  ■/<?
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2145777Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2145777

1031 0921
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 377 000 гривень, у тому числі загального фонду 18 377 000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
І /

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

1

ІЗсебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 
громадянської активності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання)

18 377 000 18 377 000

Усього 18 377 000 18 377 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 ' 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів од. управлінський облік 2 2
кількість класів од. управлінський облік 25 25
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: од. управлінський облік 83,2 83,2
педагогічного персоналу од. управлінський облік 49,4 49,4
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу) од. управлінський облік 33,8 33,8

2 продукту
середньорічна кількість учнів осіб управлінський облік 375 375

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 учня грн розрахунок 49 005 49 005

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмі

V  /  І ї ї  І  П І \ О 2 .
5о-е..г—Директор департаменту фінансів Рівненської /

обласної державної адміністрації у ІО м у /

0 3  лютого 2021 року

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

3.

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюлжет\Л

0611032
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Н аказ управління освіти і науки
Рівненської обласної держ авної адм іністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лю того 2021 року №  ■т'сР'

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1032 0922
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної середньої 

освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4.

5.

6.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 152 617 400 гривень, у тому числі загального фонду 152 617 400 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
V

Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

1

Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 
до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності 
та громадянської активності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання)

152 617 400 152 617 400

Усього 152 617 400 152 617 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

■ І 2 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів од. управлінський облік 11 11
кількість класів од. управлінський облік 145 145
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: од. управлінський облік 700,4 700,4
педагогічного персоналу од. управлінський облік 297,7 297,7
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу)

од. управлінський облік 402,7 402,7

2 продукту
середньорічна кількість учнів осіб управлінський облік 1226 1226

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 учня грн розрахунок 124 484 124 484

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

П НО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмінІ/Л, Ф / ГГі , \  \  -р\д ------

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

тиГ"'Директор департаміенту фінансів Рівненської 
обласної державної адміністрації

> , > із  і!
Л.А. БІЛЯК

й."д  лютого 2021 року 
М.П.



1. 0600000

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюлжет\Л

0611033
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Н аказ управління освіти і науки
Рівненської обласної держ авної адм іністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лю того 2021 року №

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1033 0922
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної 

_____________ середньої освіти_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 43 154 000 гривень, у тому числі загального фонду 43 154 000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
V

Підстави для виконання бюджетної програми5.

6.

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

1

Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 
до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності 
та громадянської активності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 43 154 000 43 154 000

Усього 43 154 000 43 154 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 1 6

. . . . . . .  7

1 затрат
кількість закладів од. управлінський облік 4 4
кількість класів од. управлінський облік 47 47
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: управлінський облік 197,6 197,6
педагогічного персоналу ОД. управлінський облік 112,9 112,9
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу) од. управлінський облік 84,7 84,7

2 продукту
чисельність учнів на кінець року осіб управлінський облік 1164 1164

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 учня грн розрахунок 37 722 37 722

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

Г П Л Г Я П Г Н Г У -

^Рівненської обласної державної адміні

Директор департаменту фінансів Рівненської 
обласної державної адміністрації

%&■
   лютого 2021

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК



1.

2.

3.

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету!

0611035
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лютого 2021 року №
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2145777Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1035 0922
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально- 
реабілітаційними центрами для дітей з 

особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 995 000 гривень, у тому числі загального фонду 17 995 000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
№ з/п Цілі державної політики

1

Ьсебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 
громадянської активності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 17 995 000 17 995 000

Усього 17 995 000 17 995 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 Т ... 3 4 5 6 " ......7...
1 затрат

кількість закладів од. управлінський облік 2 2
кількість класів од. управлінський облік 9 9
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: од. управлінський облік 84,8 84,8
педагогічного персоналу од. управлінський облік 16,3 16,3
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу) од. управлінський облік 68,5 68,5

2 продукту
середньорічна кількість учнів осіб управлінський облік 61 61

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 учня грн розрахунок 295 000 295 000

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ненської обласної державної адмії

ої адміністрації
о II

нансів Рівненської

(підпис)

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

£&  лю того 2021 року №  ґс г

0600000

2.

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611070
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1070 0960
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
_______ позашкільної роботи з дітьми_______

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27 519 600 гривень, у тому числі загального фонду 27 517 600 гривень та спеціального фонду
2 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про позашкільну освіту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про 
позашкільний навчальний заклад»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 90, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за № 172/12046 «Про 
затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2003 № 238, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.05.2003 № 356/7677 «Про 
затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків»



Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2002 № 730, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за№  10/7331 «Про 
затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості 
учнівської молоді, станцію юних туристів»
Наказ Міністерства освіти і науки України № 292 від 10.05.2002, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.05.2002 за № 463/6751 «Про 
затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2015 № 310 «Про галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
№ з/п Цілі державної політики

1
Розвиток здібностей дітей та молоді 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

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8, Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямами 
позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного функціонування закладів і установ та 
проведення заходів (видатки споживання) 27 517 600 2 000 27 519 600

Усього 27 517 600 2 000 27 519 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ІІИІДІ'

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 4 5 ....... 7 .......
1 затрат

кількість закладів од. управлінський облік 4 4



Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: од. управлінський облік 185,2 185,2
педагогічного персоналу од. управлінський облік 102,7 102,7
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу) од. управлінський облік 44,5 44,5
спеціалістів од. управлінський облік 19 19
робітників од. управлінський облік 19 19

2 продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують 
позашкільну освіту осіб інформація закладів 4 634 4 634

у т.ч. за напрямами діяльності гуртків: осіб інформація закладів
досл ідницько-експери ментальний осіб інформація закладів 1 460 1 460
еколого-натуралістичний осіб інформація закладів 939 939
науково-технічний осіб інформація закладів 1 365 1 365
туристсько-краєзнавчий осіб інформація закладів 870 870
кількість дітей, залучених у заходах осіб інформація закладів 6 000 6 000

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 дитину грн розрахунок 5 795 0,4 5 795,4
у т.ч. за напрямами діяльності гуртків грн розрахунок
дослідницько-експериментальний грн розрахунок 6 383 6 383
еколого-натуралістичний грн розрахунок 6 227 2 6 229
науково-технічний ті! розрахунок 4 781 4 781
туристсько-краєзнавчий грн розрахунок 5 932 5 932
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн розрахунок 7 472 7 472

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

п о г ( ^ Е Щ %

Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації 
с .. 'Директор департаменту фінансів Рівненсьцо'Г '—^  Л [)

обласної державної адміністрації
і Ш і  " ■

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
ііх * .І

лютого 2021 рі
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

0600000

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюлжетуї

0611091
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лю того 2021 року №  ■?&'

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1091 0930
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти за рахунок коштів 
____________ місцевого бюджету____________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
проірамною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 269 697 400 гривень, у тому числі загального фонду 256 681 200 гривень та спеціального фонду
13 016 200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної-) 
освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
№ з/п Цілі державної політики

1
Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, 
забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя



Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та 
інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб 
ринку праці, включаючи підготовку молодших спеціалістів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 256 681 200 11 943 700 268 624 900

2 Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і 
установ (видатки розвитку) 1 072 500 1 072 500

Усього 256 681 200 13 016 200 269 697 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІНУ Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 -т - - 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів од. управлінський облік 15 15
Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у 
т.ч.: од. управлінський облік 1 381,5 41,8 1 423,3

педагогічного персоналу од. управлінський облік 136,9 19 155,9
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу) од. управлінський облік 201,8 1,8 203,6

майстрів виробничого навчання од. управлінський облік 367,5 4 371,5
спеціалістів од. управлінський облік 237 8,5 245,5
робітників од. управлінський облік 438,4 8,5 446,9



2 продукту
середньорічна кількість учнів осіб інформація закладів 6 405 664 7 069
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів 
бюджету осіб інформація закладів 5 665 5 665

середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на 
повному державному забезпеченні осіб інформація закладів 78 78

середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під 
опікою осіб інформація закладів 116 116

кількість випускників осіб інформація закладів 2 455 253 2 708
кількість працевлаштованих випускників, які навчались 
за регіональним замовленням осіб інформація закладів 2 110 2 110

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 учня (слухача) грн розрахунок 40 075 5 664 36 843

4 якості
відсоток учнів, які отримають документ про освіту відс. управлінський облік 100 100 100
відсоток працевлаштованих випускників відс. управлінський облік 86 86

'Юл>

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

пого,
іент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації 

г _ зр департаменту фінансів Рівненсь* 
обласної державної адміністрації

(підпис)
лютого 2021 року /
м .п ,- л}* #

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

3.

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюпжетуї

0611092
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(О б лютого 2021 року №  /'(Р
ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1092 0930
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти за рахунок освітньої 
_________________ субвенції________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42 896 000 гривень, у тому числі загального фонду 42 896 000 гривень та спеціального фонду 0 гривень
И

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

1
Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, 
забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 42 896 000 42 896 000

Усього 42 896 000 42 896 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 6 Ь

... ?

1 затрат
кількість закладів од. управлінський облік 15 15
Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у 
т.ч.: од. управлінський облік 196,2 196,2

педагогічного персоналу од. управлінський облік 196,2 196,2
2 продукту

середньорічна кількість учнів осіб інформація закладів 4 830 4 830
3 ефективності

середні витрати на 1 учня грн розрахунок 8 881 8 881

(підпис) ,

Начальник управління освіти і науки Рівненської
щіністрації

ПОГОДЖЕНО: Ь Д
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмініотргі

^з^Г^Директор департаменту фінансів Рівненської 
обласної державноїадміцістрації

лютого 2021 року
М.П.

(підпис)

П.М. КОРЖЕВСЫШИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюпжепЛ

0611101
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 5  лютого 2021 року №  ^(Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1101 0941
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової 
передвищої освіти за рахунок коштів 

____________місцевого бюджету____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 88 306 400 гривень, у тому числі загального фонду 73 310 600 гривень та спеціального фонду 
14 995 800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про фахову передвищу освіту»
Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», стаття 24
Розпорядження КМУ від 11 грудня 2019 року № 1412-р «Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що 
належить до сфери управління Міністерства освіти і науки»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
№ з/п Цілі державної політики

1

Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі 
професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням обмежених управлінських 
функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 73 310 600 14 525 800 87 836 400

2 Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і 
установ (видатки розвитку) 470 000 470 000

Усього 73 310 600 14 995 800 88 306 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ІПЩІІП

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 т 4 5 <» 7
1 затрат

кількість закладів ОД. управлінський облік 3 3
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у 
т.ч.: од. управлінський облік 413,3 73,3 486,6

педагогічного персоналу од. управлінський облік 121,9 29,1 150,9
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу од. управлінський облік 67,5 3,5 71

спеціалістів од. управлінський облік 102 11,8 113,8
робітників од. управлінський облік 121,9 29 150,9



2 продукту
середньорічна кількість студентів денної форми навчання осіб інформація закладів 1 630 230 1 860
середньорічна кількість студентів заочної форми 
навчання осіб інформація закладів 180 154 334

середньорічна кількість стипендіатів, з них осіб інформація закладів 850 850
отримують академічну стипендію осіб інформація закладів 700 700
отримують соціальну стипендію осіб інформація закладів 150 150
кількість осіб, прийнятих на денну форму навчання осіб інформація закладів 532 86 618
кількість осіб, прийнятих на заочну форму навчання осіб інформація закладів 60 159 219
кількість випускників денної форми навчання осіб інформація закладів 465 86 551

3 ефективності
Середні витрати на 1 студента грн розрахунок 40 503 11 830 35 485

4 якості
відсоток студентів, які отримають документ про освіту відс. інформація закладів 100 100 100

П.М. КОРЖЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

г !

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміціртрації 
е^-Директор департаменту фінансів Рівненське 

обласної державної адміністрації
І [ПІЛ! \ о z\\

O S  лютого 2021 роу
(підпис)

М.П.
W ' Д //



0600000

2.

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611102
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адм іністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 5 "  лю того 2021 року №  /с Р
ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2145777

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1102 0941
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової 
передвищої освіти за рахунок освітньої 

_________________субвенції________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 736 400 гривень, у тому числі загального фонду 12 736 400 гривень та спеціального фонду 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

1

Формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі 
професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням обмежених управлінських 
функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 12 736 400 12 736 400

Усього 12 736 400 12 736 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 .......... 1 ............і.ц .... 7
1 затрат

кількість закладів од. управлінський облік 3 3
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у 
т.ч.: од. управлінський облік 66,2 66,2

педагогічного персоналу од. управлінський облік 66,2 66,2
2 продукту

середньорічна кількість студентів денної форми навчання осіб інформація закладів 707 707
3 ефективності

середні витрати на 1 студента грн розрахунок 18 015 18015

Ж 2 0 0 -
Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

. ^ 'Г Т я  Д  р / ' ^ ч  (підпис) /
ПОГОДЖЕНО: •

Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмініс

і, . . Директор департаменту фінансів Рівненської 
обласної державної адміністрації
%  / * о ії

/  V & //
лютого 2021 року

(підпис)

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

1.П.
- на



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

лютого 2021 року № Р Р

1.

2.

0600000

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611120
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1120 0950
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломноТ освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

і /
4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 32 877 887 гривень, у тому числі загального фонду 31 814 200 гривень та спеціального фонду 

1 063 687 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про вищу освіту»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.07.2001 за№  651/5842 «Про 
затвердження Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути 
післядипломної педагогічної освіти»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681 «Про регіональний центр підвищення кваліфікації»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2015 № 310 «Про галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області»



№ з/п Цілі державної політики

1
Реалізація права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та 
потреб економіки

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти, науково-методичне забезпечення та супровід 
навчально-виховного процесу в закладах освіти регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 31 814 200 1 053 687 32 867 887

2
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і 
установ (видатки розвитку) 10 000 10 000

Усього 31 814 200 1 063 687 32 877 887

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів од. управлінський облік 2 2



Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у 
т.ч.: ОД. управлінський облік 169,1 4,5 173,6

науково-педагогічного персоналу од. управлінський облік 49,6 49,6
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу) од. управлінський облік 73 0,5 73,5

спеціалістів од. управлінський облік 27,5 3 30,5
робітників од. управлінський облік 19 1 20

2 продукту

кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації осіб інформація закладів 24 902 671 25 573

3 ефективності
середні поточні витрати на 1 фахівця, що підвищить 
кваліфікацію грн розрахунок 1 278 427 1 255

4 якості
відсоток фахівців, які отримають відповідний документ 
про освіту відс. інформація закладів 100 100 100

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмініс

ш
^   ̂ - Директор департаменту фінансів Рівненсько' 

обласної державної адміністрації
(підпис)

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

/



1.

2.

3.

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611141
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

£25 лю того 2021 року №  /< Р
ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777

1141 0990
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у 
_______________ сфері освіти________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 933 200 гривень, у тому числі загального фонду 4 933 200 гривень та спеціального фонду 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2015 № 310 «Про галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики
1 Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ 
(видатки споживання) 4 933 200 4 933 200

Усього 4 933 200 4 933 200

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміцу

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість закладів на кінець року, в тому числі од. управлінський облік 1 1
груп централізованого господарського обслуговування од. управлінський облік 1 1
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у 
т.ч.: од. управлінський облік 28 28

спеціалістів од. управлінський облік 27 27
робітників од. управлінський облік 1 1

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

(І ** г г і ~ і  \  ^  р  \\С ,^-Директор департамеїпу фінансів Рівненської 
обласної державної адміністрації

1 #  Р '■ ь / і
■у й ґ )  лютого 2021 року

\ \  ООУ ^

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
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0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611142
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 3  лю того 2021 року №  / є / 3
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777

1142 0990
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)(код T ипової програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 305 100 гривень, у тому числі загального фонду 3 305 100 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
\ ґ

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 
за№  1318/20056 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»
Обласна програма підтримки молоді на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 45 
Програма розвитку освіти Рівненської області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Рівненської обласної ради 29.11.2019 № 1508

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики
1 Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

7, Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти



№ з/п Завдання
1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного проведення заходів (видатки 
споживання) 3 305 100 3 305 100

Усього 3 305 100 3 305 100

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Обласна програма підтримки молоді на 2021-2023 роки 2 093 000 2 093 000
2 Програма розвитку освіти Рівненської області на 2019-2021 роки 807 000 807 000

Усього 2 900 000 2 900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 1 ? 7
1 затрат

Обласна пограма підтримки молоді:
організація виплати премій грн управлінський облік 1 042 000 1 042 000
проведення конкурсів та інщих заходів грн управлінський облік 201 000 201 000
проведення літніх профільних шкіл грн управлінський облік 350 000 350 000
підтримка вищого духовного навчального закладу 
«Рівненська духовна семінарія» грн управлінський облік 500 000 500 000

Програма розвитку освіти Рівненської області:
проведення оглядів, конкурсів, фестивалів тощо 
діяльності закладів дошкільної освіти грн управлінський облік ЗО 000 30 000

участь у Всеукраїнських та проведення місцевих заходів 
із відзначення Дня дошкілля грн управлінський облік 10 000 10 000

проведення обласного конкурсу «Кращий позашкільний 
навчальний заклад», нагородження закладів, які стали 
переможцями

грн управлінський облік 30 000 30 000
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популяризація досвіду роботи педагогічних працівників 
шляхом проведення професійних конкурсів «Учитель 
року» тощо та їх стимулювання шляхом виплати премій, 
виплата обласних премій десяти кращим педагогічним 
прамацівникам, галузеві відзнаки

грн управлінський облік 460 000 460 000

збір, систематизація та виготовлення матеріалів, 
оргтехніки, експонатів, в тому числі віртуальних меблів 
тощо для створення музею «Освіта Рівненщини»

грн управлінський облік 127 000 127 000

участь у всеукраїнських конкурсах, організація та 
проведення регіональних конкурсів фахової 
майстерності учнів ПТНЗ, виставок-ярмарків робітничих 
професій тощо

грн управлінський облік 70 000 70 000

організація та проведення обласних конкурсів 
професійної майстерності майстрів виробничого 
навчання

грн управлінський облік 60 000 60 000

проведення конкурсу на кращий веб-сайт закладу вищої 
освіти

грн управлінський облік 20 000 20 000

Організація та участь у семінарах, конференціях, 
нарадах, виставках, з"їздах та інших заходах з питань 
освіти, поїздки з метою обміну досвідом

грн управлінський облік 40 000 40 000

Статистичні, інформаційно-аналітичні збірники, бланки 
статистичних звітів та інструкцій грн управлінський облік 10 000 10 000

Учнівські олімпіади, турніри, конкурси грн управлінський облік 355 100 355 100

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмініс’

ор департаменту фінансів Рівненської 
обласної державної адміністрації

'Щ І І  ) *  щ ]
£■3 лютого 2021 року

П.М. КОРЖЕВСЬКИЙ
(ініціапи/ініціап, прізвище)

Л.А. БІЛЯК



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0615011
(код Програмної 

класифікації видатків 
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місцевого бюджету)

лютого 2021 року №  ^

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

5011 0810
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 

__________________ спорту__________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 500 000 гривень, у тому числі загального фонду 500 000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 за № 903/8224 «Про Систему 
організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів» 
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2021 року, затверджена рішенням Рівненської обласної ради від
06.09.2017 № 654 ( зі змінами, рішення 24.12.20 № 55)

№



№ з/п Цілі державної політики

1
Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері спорту, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, 
подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного проведення заходів (видатки споживання) 500 000 0 500 000

Усього 500 000 0 500 000

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 ....... 7

завдання 1
1 затрат

кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських 
видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань од. інформація закладів 24 24



2 продукту
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту 3 підготовки до 
всеукраїнських змагань

од. інформація закладів 1 500 1 500

3 ефективності
середні витрати на один людино-день навчально- 
тренувальних зборів з олімпійських видів спорту 3 
підготовки до всеукраїнських змагань

грн інформація закладів 60 60

4 якості
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту 3 підготовки до 
всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком

відс. розрахунок 160 160

завдання 2
1 затрат

кількість регіональних змагань з олімпійських видів 
спорту од. інформація закладів 60 60

2 продукту
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з 
олімпійських видів спорту од. інформація закладів 990 990

3 ефективності
середні витрати на один людино-день участі у 
регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту

грн інформація закладів 105 105

4 якості
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у 
регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком

відс. інформація закладів 90 90

завдання 3
1 затрат

кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів 
спорту, в яких беруть участь спортсмени області од. інформація закладів 32 32

2 продукту
кількість спортсменів області, які беруть участь у 
всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

осіб інформація закладів 300 300

3 ефективності
середні витрати на забезпечення участі одного 
спортсмена області у всеукраїнських змаганнях з 
олімпійських видів спорту

грн інформація закладів 1 020 1 020
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4 якості
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли 
призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських 
видів спорту

осіб інформація закладів 84 84

динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли 
призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських 
видів спорту, порівняно з минулим роком

відс. розрахунок 87 87

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмі

-----
с  ̂Директор департаменту фінансів Рівненської 

обласної державної адміністрації
■і ® ¥  \  І ' Й- / ® 5.11 (підпис)

$ $ '

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

) лютого 2021
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(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000

2.

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0615012
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

й^Г лютого 2021 року № /<Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

5012 0810
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 

__________________ спорту__________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40 000 гривень, у тому числі загального фонду 40 000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 за № 903/8224 «Про Систему 
організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів» 
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2021 року, затверджена рішенням Рівненської обласної ради від
06.09.2017 № 654 ( зі змінами, рішення 24.12.20 № 55)



№ з/п Цілі державної політики

1
Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері спорту, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, 
подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

7, Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного проведення заходів (видатки 
споживання) 40 000 40 000

Усього 40 000 40 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми
1 1 1 .... .... 1 1 __ 1 ] 1 1 1

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 1

_7

завдання 1
1 затрат

кількість навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту 3 підготовки до 
всеукраїнських змагань

од. інформація закладів 2 2



2 продукту
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту з підготовки до 
всеукраїнських змагань

од. інформація закладів 104 104

3 ефективності
середні витрати на один людино-день навчально- 
тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту 3 
підготовки до всеукраїнських змагань

грн інформація закладів 60 60

4 якості
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту 3 підготовки до 
всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком

відс. розрахунок 100 100

завдання 2
1 затрат

кількість регіональних змагань з неолімпійських видів 
спорту од. інформація закладів 9 9

2 продукту
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з 
неолімпійських видів спорту од. інформація закладів 45 45

3 ефективності
середні витрати на один людино-день участі у 
регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту грн інформація закладів 105 105

4 якості
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у 
регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком відс. інформація закладів 100 100

завдання 3
1 затрат

кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів 
спорту, в яких беруть участь спортсмени області од. інформація закладів 2 2

2 продукту
кількість спортсменів області, які беруть участь у 
всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту осіб інформація закладів 30 30

3 ефективності
середні витрати на забезпечення участі одного 
спортсмена області у всеукраїнських змаганнях з 
неолімпійських видів спорту

грн інформація закладів 968 968



4 ЯКОСТІ
кількість спортсменів регіону, які протягом року ПОСІЛИ 
призові місця у всеукраїнських змаганнях з 
неолімпійських видів спорту

осіб інформація закладів 8 8

динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли 
призові місця у  всеукраїнських змаганнях з 
неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком

ВІДС. розрахунок 100 100

Н ачальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

оЄ?<иГ-Ди

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмі^ рації

с на
департаменту фінансів Рівненської ґ 

ї  державної адміністрації ‘
• » у

£. О  ЇЙ :року
м.п.

П.М. КОРЖЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Раіна

(



0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

06Ї0000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0615031
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03^  лютого 2021 року №

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2145777

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

5031 0810
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 

_____________спортивних шкіл_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 636 100 гривень, у тому числі загального фонду 14 636 100 гривень та спеціального фонду 
0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про позашкільну освіту»
Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2015 № 310 «Про галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області»



№ з/п Цілі державної політики

1
Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері спорту, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, 
подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та 
молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування закладів і установ, 
утримання та навчально-тренувальна робота (видатки споживання) 14 636 100 14 636 100

Усього 14 636 100 14 636 100

І /

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІНУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7 ;.......

1 затрат
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

од. управлінський облік 1 і



обсяг витрат на утримання комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету

грн управлінський облік 14 636 100 14 636 100

кількість штатних одиниць працівників комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

осіб управлінський облік 66,67 66,67

в тому числі тренерів осіб управлінський облік 42,42 42,42
2 продукту

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету

осіб інформація закладів 743 743

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету,(СДЮСШОР), що взяли участь 
у спортивних змаганнях

осіб інформація закладів 589 589

кількість придбаного малоцінного спортивного 
обладнання та інвентарю для комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

осіб інформація закладів 35 35

3 ефективності
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо- 
юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на 
утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на 
одного працівника

грн розрахунок 219541 219 541

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо- 
юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на 
утримання якої здійснюються з бюджету

грн розрахунок 13 340 13 340

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах 
(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються 
з бюджету, у розрахунку на одного учня

грн інформація закладів 18 510 18510

середні витрати на забезпечення участі одного учня 
комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл 
(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються 
з бюджету, у НТЗ та спортивних змаганнях

грн інформація закладів 1 500 1 500



середня вартість одиниці придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та інвентарю для комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

грн інформація закладів 2 000 2 000

4 ЯКОСТІ

кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України/ 
кандидатів у майстри спорту України

осіб інформація закладів 8 8

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця 
в спортивних змаганнях

осіб інформація закладів 532 532

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим 
роком

відс. інформація закладів 100 100

Начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмін

ректор департаменту фінансів Рівненської 
обласної державної адміністрації

_  лютого 2021 року

П.М. КОРЖЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. БІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


