УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
У П Р А В Л ІН Н Я О С В ІТ И І Н А У К И

НАКАЗ
'червня 2021 року

Рівне

№

\

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 02.06.2021 № 165 «Про
внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на
2021 рік за КПКВКМБ 0611181, 0611182, 0611192, погоджені департаментом
фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, що додаються.
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
на 2021 рік за КПКВКМБ 0611120, 0611142, затверджених наказом управління
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 05 лютого 2021
року №18, за КПКВКМБ 0617321, затвердженого наказом управління освіти і
науки Рівненської обласної державної адміністрації від 22 березня 2021 року
№52, виклавши їх у новій редакції, погодженій департаментом фінансів
Рівненської обласної державної адміністрації, що додаються.

Начальник управління

Петро КОРЖЕВСЬКИИ

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Н аказ управління освіти і науки
Р івненської обласної д ерж авної адм іністрації
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю дж ету)

05 лю того 2021 року № 18
(у редакції наказу управління освіти і науки
від
червня 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

0600000

У правління освіти і науки Рівненської обласної держ авної адміністрації

02145777

(ко д П рограм ної

(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю дж ету)

(код за ЄДРП О У)

кл аси ф ікац ії видатків
т а кредитування
м ісцевого бю дж ету)

2.

0610000

У правління освіти і науки Рівненської обласної держ авної адміністрації

02145777

(ко д П рограм ної

(найменування відповідального виконавця)

(код за Є ДРП О У )

кл асиф ікації видатків
т а кредитування
м ісц евого бю дж ету)

3.

П ід в и щ е н н я к в а л іф ік а ц ії, п е р е п ід г о т о в к а

0611120

1120

0950

к а д р ів з а к л а д а м и п іс л я д и п л о м н о ї о світи

17100000000

(к о д П рограм ної

(код Т и п о во ї програмної

(код Ф ункціональної

(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою

(код бю дж ету)

класиф ікації видатків

класиф ікації видатків та

класифікації видатків та

програм ною класифікацією видатків т а кредитування

т а кредитування

кредитування місцевого

кредитування бю дж ету)

місцевого бю дж ету)

м ісц евого бю дж ету)

бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 32 593 813 гривень, у тому числі загального фонду 31 530 126 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»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
№ з/п
1

Цілі державної політики
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
1

Завдання
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
№ з/п
1
1
2

гривень

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення належного функціонування закладів і установ
І Н І 1,1.1 11.1!
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і
ч с п і н н г . ( і'.іі і . і і к ц ц і . і г . н и и ___
-___ .А/. __________
. .
V тому числі бюджет розвитку
Усього

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

31 530 126

Усього
5

1 053 687

32 583 813

10 000

10 000

0
1 063 687

0
32 593 813

.......

31 530 126

10, Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п
1

11 .

Найменування місцевої / регіональної програми
2
Усього

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4
0
0

Усього
5

Спеціальний фонд

Усього

6

7

0

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
1
1

Показники
2
затрат
кількість закладів

Одиниця
- іліцил
3

Джерело інформації

од.

управлінський облік

4

Загальний фонд
........

5
2

2

2

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у
т.ч.:
науково-педагогічного персоналу
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до
педагогічного персоналу)
спеціалістів
робітників
продукту
кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації

3

4

ефективності
середні поточні витрати на 1 фахівця, що підвищить
кваліфікацію
якості
відсоток фахівців, які отримають відповідний документ
пі;и ік.кі і \
.

173,6

управлінський облік

169,1

од.

управлінський облік

49,6

од.

управлінський облік

73

0,5

73,5

од.
од.

управлінський облік
управлінський облік

27,5
19

3
1

30,5
20

осіб

інформація закладів

24 902

671

25 573

грн

розрахунок

1 266

427

1 244

відс.

інформація закладів

100

100

100

......

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

П.М. КОРЖ ЕВСЬКИ И
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

П О ГО ДЖ ЕН О :
Денарітрлент-фщ ансів Рівненської обласної держ авної адміністр іції
фінансів Рівненської
.ш істрації

Л .А. БІЛЯК
(підпис)

I

4,5

од.

(ін іціали/ініціал, прізвище)

49,6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю дж ету)

05 лютого 2021 року № 18
(у редакції наказу управління освіти і науки
від
червня 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

0600000

Управління освіти і науки Рівненської обласної держ авної адміністрації

2145777

(ко д П рограмної

(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю дж ету)

(код за Є Д РП О У )

класиф ікації видатків
та кредитування
м ісцевого бю дж ету)

2.

0610000

Управління освіти і науки Рівненської обласної держ авної адміністрації

2145777

(ко д П рограмної

(найменування відповідального виконавця)

(код за Є Д РП О У )

класиф ікації видатків
т а кредитування
місцевого бю дж ету)

3.

0611142

1142

0990

Ін ш і п р о гр а м и т а заход и у сф ері освіти

17100000000

(код П рограмної

(код Т ипової програмної

(код Ф ункціональної

(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою

(код бю дж ету)

класиф ікації видатків
т а кредитування

класиф ікації видатків та
кредитування місцевого

класиф ікації видатків та

програмною класифікацією видатків т а кредитування

кредитування бю дж ету)

місцевого бю дж ету)

місцевого бю дж ету)

бю дж ету)

4- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 021 100 гривень, у тому числі загального фонду 3 405 100 гривень та спеціального фонду 1 616 000
гривень.
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
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"
6, Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
№ з/п
1

Цілі державної політики
Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

7. М ета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п
1
1
2

гривень

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення належного проведення заходів, здійснення
централізованої закупівлі (видатки споживання)
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і
установ, здійснення централізованої закупівлі (видатки розвитку)
у тому числі бюджет розвитку
Усього

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

3 405 100

3 405 100

3 405 100

1 616 000

1 616 000

1 616 000
1 616 000

1 616 000
5 021 100

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п
1
1
2

11.

Найменування місцевої / регіональної програми
2
Обласна програма підтримки молоді на 2021-2023 роки
Програма розвитку освіти Рівненської області на 2019-2021 роки
Усього

Загальний фонд Спеціальний фонд
3
4
2 093 000
807 000
2 900 000

Усього
5
2 093 000
807 000
2 900 000

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця

1
1

2

3

затрат
Обласна пограма підтримки молоді:
організація виплати премій
проведення конкурсів та інщих заходів
проведення літніх профільних шкіл
підтримка вищого духовного навчального закладу
«Рівненська духовна семінарія»
Програма розвитку освіти Рівненської області:
проведення оглядів, конкурсів, фестивалів тощо
діяльності закладів дошкільної освіти

........7

грн
грн
грн
грн

управлінський
управлінський
управлінський
управлінський

грн

управлінський облік

500 000

500 000

грн

управлінський облік

807 000

807 000

грн

управлінський облік

30 000

30 000

облік
облік
облік
облік

2 093
1 042
201
350

000
000
000
000

2 093
1 042
201
350

000
000
000
000

участь у Всеукраїнських та проведення місцевих заходів
із відзначення Дня дошкілля
проведення обласного конкурсу «Кращий позашкільний
навчальний заклад», нагородження закладів, які стали
переможцями
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
зОїр, систематизація та виготовлення матеріалів,
оргтехніки, експонатів, в тому числі віртуальних меблів
тощо для створення музею «Освіта Рівненщини»
участь у всеукраїнських конкурсах, організація та
проведення регіональних конкурсів фахової
майстерності учнів ПТНЗ, виставок-ярмарків робітничих
організація та проведення обласних конкурсів
професійної майстерності майстрів виробничого
проведення конкурсу на кращий вео-саит закладу вищої
освіти
Організація та участь у семінарах, конференціях,
нарадах, виставках, з"їздах та інших заходах з питань
освіти, поїздки з метою обміну досвідом
Статистичні, інформаційно-аналітичні збірники, бланки
статистичних звітів та інструкцій
Учнівські олімпіади, турніри, конкурси
Видатки на забезпечення документами про освіту
Співфінансування придбання шкільних автобусів

грн

управлінський облік

10 000

10 000

грн

управлінський облік

30 000

30 000

грн

управлінський облік

460 000

460 000

грн

управлінський облік

127 000

127 000

грн

управлінський облік

70 000

70 000

грн

управлінський облік

60 000

60 000

грн

управлінський облік

20 000

20 000

грн

управлінський облік

40 000

40 000

грн

управлінський облік

10 000

10 000

грн
грн
грн

управлінський облік
управлінський облік
управлінський облік

355 100
100 000

355 100
100 000
1 616 000

Н ачальник управління освіти і науки Рівненської
їо у їд расавйоїад м і н істрації

1 616 000

П.М. КОРЖ ЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

цш енської обласної держ авної адм іністрації
Й

фінансів Рівненської
ін істрації

олопі

Л.А. БІЛЯК
(підп ис)

* \П .

(ініціали/ініціал, прізвищ е)

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

від

А Р

червня 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

0600000

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

02145777

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

02145777

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0611181

1181

0990

С п івф ін ан су ван н я заходів, що реалізую ться за
рахун ок субвенції з держ авного бюджету
м ісцевим бю джетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загал ьн о ї середньої
освіти "Н ова ук раїн ськ а ш кол а"

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 284 074 гривень, у тому числі загального фонду 144 554 гривень та спеціального фонду 139 520 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
Цілі державної політики

№ з/п
1

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
8. Завдання бюджетної програми
Завдання
№ з/п
Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
1
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів
початкової школи або структурних підрозділів закладів освіти, що
забезпечують здобуття початкової освіти (видатки споживання)

2

Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів
початкової школи або структурних підрозділів закладів освіти, що
забезпечують здобуття початкової освіти (видатки розвитку)

139 520

139 520

у тому числі бюджет розвитку

139 520

139 520

139 520

284 074

144 554

Усього

144 554

144 554

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
Найменування місцевої / регіональної програми
2
Усього

№ з/п
1

11.

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Результативні показники бюджетної програми
Показники

№ з/п

~Т~
1

2

Одиниця
виміру
3

затрат
Закупівля засобів навчання та обладнання (крім
комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються
за новими методиками відповідно до Концепції "Нова
українська школа"

грн

управлінський облік

84 443

84 443

Закупівля сучасних меблів для початкових класів нової
української школи
Закупівля комп’ютерного обладнання для початкових класів
Начальник управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації

грн

управлінський облік

грн

управлінський облік

60 111

60 111
139 520

139 520

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської обласної державної адмініс

д,иректор

інансів Рівненської облас
Л.А. БІЛЯК
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

і

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

від

0<? червня 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0600000

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

02145777

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

02145777

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

з.

0611182

1182

0990

В икон анн я заходів, спрям ован их на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загал ь н о ї середньої освіти "Н ова ук р аїн ськ а
ш к о л а ” за рахун ок субвенції з держ авного
бю джету місцевим бюджетам

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 142 881 гривень, у тому числі загального фонду 4 817 345 гривень та спеціального фонду 325 536 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
№ з/п
1

Цілі державної політики
Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська школа"
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечити виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
Виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (видатки
споживання)

3

4

5

1

2

4 817 345

4 817 345

Виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (видатки
розвитку)

325 536

325 536

у тому числі бюджет розвитку

325 536

325 536

325 536

5 142 881

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Усього

4 817 345

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п
1

11 .

Найменування місцевої/ регіональної програми
2
Усього
Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

1
1

2
затрат

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації
4

6

Закупівля засобів навчання та обладнання (крім
комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються
за новими методиками відповідно до Концепції "Нова
українська школа"
Закупівля сучасних меблів для початкових класів нової
української школи
Закупівля комп’ютерного обладнання для початкових класів

грн

управлінський облік

197019

197 019

грн

управлінський облік

140 247

140 247

грн

управлінський облік

грн

управлінський облік

20 464

20 464

грн

управлінський облік

12 820

12 820

грн

управлінський облік

420 195

420 195

грн

управлінський облік

4 026 600

4 026 600

Проведення супервізії
Підвищення кваліфікації вчителів,асистентів вчителів у
закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної
форми власності -здійснення(у разі потреби) витрат на
відрядження для підвищення кваліфікації вчителів,
асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які
забезпечують здобуття учнями 5— 11(12) класів загальної
середньої освіти - видатки на оплату послуг з підвищення
кваліфікації
Здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти
комунальної форми власності підвищення кваліфікації
вчителів, асистентів вчителів
Начальник управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації

325 536

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

ценської обласної державної адміністрації
нсів Рівненської обласної
Л.А. БІЛЯК
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

325 536

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

від

червня 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

02145777

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

02145777

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611192

1192

0990

В икон анн я заходів, сп рям ован их на боротьбу
з гострою респіраторною хворобою СО У Ю -19,
спричиненою коронавірусом 8А В8-СоУ -2, та
її н аслідкам и під час н авч ал ьн ого процесу у
зак л адах загал ьн ої середньої освіти за
рахунок субвенції з держ авного бюджету
місцевим бю джетам

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

17100000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40 113 900 гривень, у тому числі загального фонду 844 000 гривень та спеціального фонду 39 269 900 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на
боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах
загальної середньої освіти"

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

Цілі державної політики

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти
1
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУІО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та її
наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання

Забезпечити здійснення централізованої закупівлі та ноутбуків та засобів захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п
1
1
2

гривень

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2
Здійснення централізованої закупівлі (видатки споживання)

3

Спеціальний фонд
4

Усього
5
844 000

844 000

Здійснення централізованої закупівлі (видатки розвитку)

39 269 900

39 269 900

у тому числі бюджет розвитку

39 269 900

39 269 900

39 269 900

40 113 900

Усього

844 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
Найменування місцевої / регіональної програми
2
Усього

№ з/п
1

11.

гривень
Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

1
1

2

Одиниця
виміру
і ■

затрат
Придбання засобів захисту, необхідних для організації
протиепідемічних заходів під час проведення основної та
додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання в
2021 році

грн

управлінський облік

844 000

844 000

Придбання ноутбуків для педагогічних працівників
комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій
для організації дистанційного навчання, інших форм
здобуття загальної середньої освіти з використанням
технологій дистанційного навчання

управлінський облік

Начальник управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації

39 269 900

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

ПОГОДЖЕНО:
Департак

Рівненської обласної державної адміні
інансів Рівненської обласної
Л.А. БІЛЯК
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

39 269 900

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22 березня 2021 року № 52
(у редакції наказу управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації
від

ОгР червня 2021 року № //2 ^

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

0600000

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

2145777

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

2145777

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2.

3.

0617321

7321

0443

Б у дівн и ц тво освітніх установ та закл адів

17100000000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(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 Міністерства 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
1

Цілі державної політики
Забезпечення відновлення та поліпшення об’єктів інфраструктури освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів інфраструктури освіти за рахунок власних коштів місцевих
бюджетів
8. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п
1

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п
1
1

гривень
Загальний фонд
3

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і
установ (видатки розвитку)
у тому числі бюджет розвитку
Усього

Спеціальний фонд
4

Усього
5

1 840 000

1 840 000

1 840 000
1 840 000

1 840 000
1 840 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
Найменування місцевої / регіональної програми
2
Усього

№ з/п
1
11.

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4
0
0

Усього
5

Усього

0

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
1

1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

5

6

грн

управлінський облік

7 '

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)

1 000 000 1 000 000

2

3

Капітальний ремонт лабораторії на створення навчальнопрактичного центру діагностики та технічного
грн
обслуговування автомобілів Вищого професійного
училища №22 м.Сарни по вул.Технічній, 4 (літера П-2) в
м. Сацни Рівненської області
Капітальний ремонт навчально - виробничої лабораторії
по технології виробництва продукції тваринництва
грн
Млинівського державного технолого - економічного
коледжу по вул. І. Франка, 1 в смт. Млинів Млинівського
району Рівненської області, в т.ч. проектні роботи
продукту
Проведення робіт з капітального ремонту та
об’єктів
реконструкції (включаючи виготовлення ПКД)
ефективності
Рівень оплати
відсоткі

Начальник управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації

управлінський облік

420 000

420 000

управлінський облік

420 000

420 000

управлінський облік

3

3

100

100

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

погод:
Департ:
ире
обла

ської обласної державної адмініст.
ів Рівненськрї
Л.А. БІЛЯК
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

