
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

У П РАВЛ ІН Н Я ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

березня 2021 року Рівне № 5^3

Про паспорти 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 11.03.2021 № 148 «Про 
внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 
2021 рік за КПКВКМБ 0611046, 0611061, 0611062, 0611063, 0611094, 0617321, 
погоджені департаментом фінансів Рівненської обласної державної 
адміністрації, що додаються.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету 
на 2021 рік за КПКВКМБ 0611091, 0611101, 0611142, затверджених наказом 
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 
05 лютого 2021 року №18, виклавши їх у новій редакції, погодженій 
департаментом фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, що 
додаються.

Начальник управління
П

Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

березня 2021 року № ЗуЗ-
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0611046

У правління освіти і науки Р івненської обласної держ авної адм іністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

У правління освіти і науки Рівненської обласної держ авної адм іністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777

1046 0990
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 560 280 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 21 560 280 гривень.

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження КМУ від 16.12.2020 №  1570-р "Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році 
та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік"
Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 
2019 рік"
Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1 106-р "Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

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. М ета бюджетної програми
Забезпечення здійснення централізованих заходів у сфері освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення,
виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді 

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1
Забезпечити здійснення централізованих заходів у сфері освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і 
установ (видатки розвитку) 21 560 280 21 560 280

у тому числі бюджет розвитку 21 560 280 21 560 280
Усього 21 560 280 21 560 280

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 4 |  Ц |  ~ 1 7
1 затрат

Придбання шкільних автобусів грн управлінський облік 21 160 000 21 160 000
Оснащення закладів обладнанням для навчальних 
кабінетів і ЗТЕМ-лабараторіями

грн управлінський облік 287 580 287 580

Придбання обладнання для спеціальних шкіл та 
навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються 
сліпі, із зниженим зором, глухі діти

грн управлінський облік 112 700 112 700

2 продукту
Придбання шкільних автобусів одиьиць управлінський облік 12 12
Оснащення закладів обладнанням для навчальних 
кабінетів і 8ТЕМ-лабараторіями

комплек
тів

управлінський облік 1 1



Придбання обладнання для спеціальних шкіл та 
навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються 
сліпі, із зниженим зором, глухі діти

одиниць управлінський облік 6 6

3 ефективності
Рівень оплати відсотки розрахунок 100 100

Н ачальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної держ авної адм ін істрації

П О ГО ДЖ ЕН О :
Д епартам ент ф інансів Р івненської обласної держ авної адмінЦ т

П.М . К О РЖ ЕВСЬК И И
(ініціали/ініціал, прізвище)

о ї 2л ю - Д иректор  департам енту ф інансів  Р івненської    / Л
обласної держ авної адм ін істрації ч______ _— Л .А . БІЛЯК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

року

у  ̂ --------.



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бю джету)

0610000
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бю джету)

0611061
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бю джету)

березня 2021 року № -5с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

У правління освіти і науки Р івненської обласної дер ж авн ої адм ін істрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

У правління освіти і науки Р івненської обласної держ авн ої адм ін істрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777

1061 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 бю джетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та  кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 979 960 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 2 979 960 
гривень

Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Постанова Кабінету М іністрів 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»



6. 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. М ета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях закладами загальної середньої освіти, санаторними школами та 
оновлення їх матеріально-технічної бази

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях закладами загальної середньої освіти, санаторними школами та 
оновлення їх матеріально-технічної бази за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове 
призначення)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і 
установ (видатки розвитку) 2 979 960 2 979 960

у тому числі бюджет розвитку 2 979 960 2 979 960
Усього 2 979 960 2 979 960

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
1 затрат



Вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 
(включаючи виготовлення ПКД) грн управлінський облік 2 979 960 2 979 960

2 продукту
Проведення робіт з капітального ремонту та 
реконструкції (включаючи виготовлення ПКД) об’єктів управлінський облік 1 1

3 ефективності
Рівень оплати відсотків розрахунок 100 100

Н ачальник управління освіти і науки Р івненської 
обл асної дер ж авн ої адм ін істрації

П О ГО Д Ж Е Н О :
Д еп артам ен т ф інансів  Р івн ен ської обласної дер ж авн ої а д м іЦ /тр а ц ії

, 4 с  чіч Д иректор  департам енту ф інансів  Р івненської ^  Г /]
црпжавної адм ін істрац ії -----------------

П .М . К О РЖ ЕВС ЬК И И
(ініціали/ініціал, прізвище)

адм іністрації

1 року

Л .А . БІЛ ЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000
(код П рограмної

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

м ісцевого бюджету)

0611062
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бюджету)

березня 2021 року № 5(55
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

У правління освіти і науки Р івненської обласної дер ж авн ої адм ін істрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

У правління освіти і науки Р івненської обласної дер ж авн ої адм ін істрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1062 0922
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти  
спеціальними закладами загальної 

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

(найменування бю джетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 547 927 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 6 547 927 
гривень

Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Постанова Кабінету М іністрів 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»



6. 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. М ета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях спеціальними школами, навчально-реабілітаційними центрами та 
оновлення їх матеріально-технічної бази

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях спеціальними школами, навчально-реабілітаційними центрами та 
оновлення їх матеріально-технічної бази за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове 
призначення)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і 
установ (видатки розвитку) 6 547 927 6 547 927

у тому числі бюджет розвитку 6 547 927 6 547 927
Усього 6 547 927 6 547 927

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 ~ -  Т  ~
1 затрат



Вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 
(включаючи виготовлення ПКД) грн управлінський облік 6 547 927 6 547 927

2 продукту
Проведення робіт з капітального ремонту та 
реконструкції (включаючи виготовлення ПКД) об’єктів управлінський облік 4 4

3 ефективності
Рівень оплати відсотків розрахунок 100 100

Н ачальни к управління освіти і науки Р івненської 
о бл асн ої держ авн ої адм ін істрації

П О ГО Д Ж Е Н О :
Д еп артам ен т ф інансів Р івненської обласної дер ж авн ої адм і ації

П .М . К О РЖ ЕВСЬК И И
(ініціали/ініціал, прізвище)

фінансів  Р івненської 
м іністрації Л .А. БІЛ ЯК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23^  березня 2021 року № 6^3-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бюджету)

0610000
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бюджету)

0611063
(код Програмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бюджету)

У правління освіти і науки Р івненської обл асн ої держ авн ої адм ін істрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

У правління освіти і науки Р івненської обласної держ авн ої адм ін істрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1063 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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 347 455 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 5 347 455 
гривень

Підстави для виконання бюджетної програми 

оакон 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 М іністрів 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»



6. 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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти та оновлення їх 
матеріально-технічної бази

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1
Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях спеціалізованими закладами загальної середньої освіти та оновлення 
їх матеріально-технічної бази за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і 
установ (видатки розвитку) 5 347 455 5 347 455

у тому числі бюджет розвитку 5 347 455 5 347 455
Усього 5 347 455 5 347 455

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
В И М ІО У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2

. , .
4 5 <» 7

1 затрат

Вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 
(включаючи виготовлення ПКД) грн управлінський облік 5 347 455 5 347 455



2 продукту
Проведення робіт з капітального ремонту та 
реконструкції (включаючи виготовлення ПКД) об’єктів управлінський облік 3 3

3 ефективності
Рівень оплати відсотків розрахунок 100 100

Н ачальник управління освіти і науки Р івненської 
обл асн ої дер ж авн ої адм ін істрації

П О ГО Д Ж Е Н О :
Д еп артам ен т ф інансів  Р івн ен ської обласної дер ж авн ої адмі

, ^ о ^ " Д и р е к т о р  департам енту фінансів Рівненсько! 
обл асн ої дер ж авн ої адм ін істрації

П .М . К О РЖ ЕВС ЬК И И
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Н аказ управління освіти і науки
Р івненської обласної держ авної адм ін істрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 5  лю того 2021 року №

(у редакції наказу управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації

від березня 2021 року №  0 с5

1. 0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету!

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Р івненської обласної держ авної адм іністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Рівненської обласної держ авної адм іністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

0611091
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1091
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0930
(код Ф ункціональної 

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 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 272 475 400 гривень, у тому числі загального фонду 259 459 200 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

7. Мета бюджетної програми
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) 259 459 200 11 943 700 271 402 900

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

у тому числі бюджет розвитку 0 0
Усього 259 459 200 13 016 200 272 475 400

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

№ з/п Найменування м ісцевої/ 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
ІЛМІІГ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 4

_
а.............а .......... а 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 40 509 5 664 37 236

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

Н ачальник управління освіти і науки Р івненської 
обласної держ авної адм іністрації

П О ГО ДЖ ЕН О :

Д епартам ент фінансів Рівненської обласної держ авної адмі 

іпартам енту фінансів Р івненської 
ої держ авної адм іністрації

Л '
березня 2021 року

.Iй * (підпис)

П.М . КОРЖ ЕВСЬКИИ
(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 бюджету)

3.

0611094
(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)

березня 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Рівненської обласної держ авної адм іністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

У правління освіти і науки Рівненської обласної держ авної адм іністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1094 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 залишку 
коштів за освітньою субвенцією (крім 

залишку коштів, т о  мають цільове 
призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у 

попередньому бюджетному періоді) 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 802 033,03 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 8 802 033,03 
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»



№ 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. М ета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти та оновлення їх матеріально-технічної бази

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти та оновлення їх матеріально-технічної бази за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають 
цільове призначення)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і 
установ (видатки розвитку) 8 802 033,03 8 802 033,03

у тому числі бюджет розвитку 8 802 033,03 8 802 033,03
Усього 8 802 033,03 8 802 033,03

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
і;іі\(іИ

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

Вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 
(включаючи виготовлення ПКД) грн управлінський облік 1 838 518 1 838 518

Вартість обладнання сучасних кабінетів грн управлінський облік 6 963 515,0 6 963 515,0

2 продукту
Проведення робіт з капітального ремонту та 
реконструкції (включаючи виготовлення ПКД) об’єктів управлінський облік 1 1



Обладнання сучасних кабінетів комплек 
ті в

управлінський облік 14 14

3 ефективності
Рівень оплати відсотків розрахунок 100 100

Н ачальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної держ авн ої адм іністрації

(підпис)

П О ГО ДЖ ЕН О :

Д епартам ент ф інансів Р івненської обласної держ авної адміні 

^ Д и р е к т о р  департам енту фінансів Рівненсько]! 
обласної держ авн ої адм іністрації

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

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

| /



1.

2.

0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бюджету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3.

0611101
(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)

С.*)~ лю того 2021 року №

(у редакції наказу управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації 
від  сі сі березня 2021 року №  .523

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління освіти і науки Р івненської обласної держ авної адм іністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Р івненської обласної держ авної адм іністрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

1101 0941
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової 
передвищ ої 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 
14 995 800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

528 400 гривень, у тому числі загального фонду 73 532 600 гривень та спеціального фонду

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»



№ 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. М ета 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)

73 532 600 14 525 800 88 058 400

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

у тому числі бюджет розвитку 0 0
Усього 73 532 600 14 995 800 88 528 400

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

I I .  Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ГІІМЩХ .

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 4 5 6 - .....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 40 626 11 830 35 586

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

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

П О ГО ДЖ ЕН О :

Д епартам ент фінансів Р івненської обласної держ авної а д м ін іс т р а ц ії  

с^Р^ЄлГДиректор департаменту ф інансів Рівненської Г Л
т о ї  адм ін істрації ~~

(підпис)

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

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

■



ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О

Н аказ управл іння освіти і науки
Р івненсько ї обласно ї держ авн о ї адм ін істрац ії

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

С5~ лю того  2021 року №  /£ ?

1.

2 .

3.

0600000
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бю джету) 

0610000 
(код Програмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

м ісцевого бюджету)

0611142
(код Програмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бюджету)

(у редакції наказу управління освіти і науки 
від березня 2021 року №  Зсв-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

У правління освіти і науки Р івненської обл асн о ї дер ж авн ої адм ін істрації
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

У правління освіти  і науки Р івненської обл асн о ї дер ж авн ої адм ін істрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777

1142 0990
(код Т ипової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бю дж ету)

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

(код за  ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 405 100 гривень, утом у числі загального фонду 3 405 100 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ М іністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №  1099, зареєстрований в Міністерстві юстиції України ! 7.11.2011 
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. М ета бю джетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бю джетної програми
№  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) 3 405 100 3 405 100

Усього 3 405 100 3 405 100

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 3 6 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 дош кільної освіти

грн управлінський облік 30 000 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



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

зоїр, 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

грн управлінський облік 70 000 70 000

організація та проведення обласних конкурсів 
професійної майстерності майстрів виробничого грн управлінський облік 60 000 60 000
проведення конкурсу на кращий веб-саит 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
Видатки на забезпечення документами про освіту грн управлінський облік 100 000 100 000

Н ачальник управління освіти і науки Р івненської 
обл асн ої дер ж авн ої адм ін істр ац ії

П О ГО Д Ж Е Н О :
Д еп артам ен т ф інансів  Р івн ен сь к о ї обласної дер ж авн ої адмін ії

Д иректор деп артам енту ф інансів  Р івненської
обл асн ої дер ж авн ої адм ін істр ац ії
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1. 0600000

2.

(код П рограмної 
класифікації видатків 

та  кредитування 
місцевого бю джету)

0610000
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та  кредитування 

місцевого бю джету)

0617321
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л &  березня 2021 року №  S< ^

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

У правління освіти і науки Р івн ен ської обл асної дер ж авн ої адм ін істрації
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

У правління освіти і науки Р івн ен ської обл асн ої дер ж авн ої адм ін істрації
(найменування відповідального виконавця)

2145777
(код за ЄДРПОУ)

2145777

7321 0443
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бю джету)

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бю джетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 840 000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 840 000 
гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ М іністерства фінансів України від 20.09.2017 №  793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету»

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

№ з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення відновлення та поліпшення об’єктів інфраструктури освіти



7. М ета бюджетної програми

Забезпечення будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів інфраструктури освіти за рахунок власних коштів місцевих 
бюджетів

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1
Забезпечити будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури освіти за рахунок власних коштів місцевих 
бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

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

1 840 000 1 840 000

у тому числі бюджет розвитку 1 840 000 1 840 000
Усього 1 840 000 1 840 000

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

В И М ІР У
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

..1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Капітальний ремонт будівлі Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (заміна 
покрівлі) в м. Рівне по вул. Чорновола, 74 ( в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації)

грн управлінський облік 1 000 000 1 000 000



Капітальний ремонт лабораторії на створення навчально- 
практичного центру діагностики та технічного 
обслуговування автомобілів ВПУ 22 м.Сарни по 
вул.Технічній,4 (літера П-2) в м .Сарни Рівненської 
області

грн управлінський облік 420 000 420 000

Капітальний ремонт навчально - виробничої лабораторії 
по технології виробництва продукції тваринництва 
М линівського державного технолого - економічного 
коледжу по вул. І. Франка, 1 в смт. Млинів М линівського 
району Рівненської області, в т.ч. проектні роботи

грн управлінський облік 420 000 420 000

2 продукту
Проведення робіт з капітального ремонту та 
реконструкції (включаючи виготовлення ПКД)

об’єктів управлінський облік 3 3

3 ефективності
Рівень оплати відсотків розрахунок 100 100

Н ачальни к управління освіти і науки Р івненської 
о бл асн ої дер ж авн ої адм ін істрац ії

(підпис)

П О ГО Д Ж Е Н О : /
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