
Звіт про виконання паспорта 
бюджетної програми на 2020 рік

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

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2203000 Державна служба якості освіти України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2203010 0990 Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

5. Мета бюджетної програми:

№ з/п Стратегічна ціль
1 Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2 Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативиими особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють 
компетентностями, що потрібні у сучасному світі

3 Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подгільшим працевлаштуванням
4 Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти з питань забезпечення якості освіти, освітньої діяльності, здійснення державного нагляду 
(контролю) за діяльністю закладів освіти.

6. Завдання бюджетної програми:

№
> з/п

1

Ft

Г. з

Завдання

Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сферах надання освітніх послуг у системі дошкільної, 
позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвигцої та вищої освіти.
Здійснення аналізу діяльності закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої 
освіти, внесення пропозицій щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти та надання освітніх послуг.
Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування щодо дотримання законодавства з питань освіти, 
забезпечення якості освіти на відповідній території.



4

Г"

Проведення моніторингових досліджень щодо якості освітньої діяльності та якості освіти.
Проведення інституційного аудиту закладів освіти.
Надання рекомендацій закладам освіти (крім вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів* загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний і 

фонд і
і

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 129786,0 129786,0 120606,6 120606,6 -9179,4 -9179,4
Забезпечення виконання функцій і завдань, 
покладених на Державну службу якості 
освіти

129786,0 І 129786,0 120606,6 120606,6 -9179,4 -9179,4

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

Затверджена сума бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми на 2020 рік становить 129 786,6 тис. грн, касові видатки за 2020 рік 
здійснені на суму 120 606,6 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 9 179,4 тис. грн, з них:

2 783,9 тис. грн 
1 796,9 тис. грн
1 088,9 тис. грн
2 557,8 тис. грн

763,1 тис .грн
9,3 1ИС. гри

179,5 тис. грн

- оплата праці і нарахування на заробітну плату;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар;
- оплата послуг (крім комунальних);
- видатки на відрядження;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Залишок невикорстаних асигнувань виник через запровадження карантинних заходів, призупинення проведення конкурсів на заміщення 



вакантних посад у Службі в зв’язку з проведенням карантинних заходів та зміненою процедурою добору кадрів, зокрема на виконання Закону 
України від 13.04.2020 р.№ 553 -IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Кабінет Міністрів 
України постановою від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, 
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» визначив Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Протягом 2019 року Державною службою якості освіти України утворено 21 територіальний орган, ще 2 - утворені на початку 2020 року, з 
огляду на зазначені причин Управління державної служби якості освіти у Закарпатській області утворене в листопаді 2020 року, станом на 
01.01.2021 року не утворене Управління державної служби якості освіти у Луганській області.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Код 
державної 

цільової 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Назва державної цільової програми
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

тис. гривень

№ 
з/п

Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат ............

■1

1 Кількість штатних одиниць 
апарату

од. Постанова КМУ від 
05.04.2014 №85, 
управлінський облік

126 126 75 75 -51 -51

2 Кількість штатних одиниць 
територіальних органів

од. Постанова КМУ від
05.04.2014 №85, 605 605 357 357 -248 -248



управлінський облік 1
3 Кількість службових легкових 

автомобілів
од. Постанова КМУ від

26.12.2011 № 1399, 
управлінський облік

і і
1 ! 1
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1 ! і о

і
0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості штатних одиниць апарату Служби та територіальних 
органів зумовлена призупиненням проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у Службі в зв’язку з проведенням карантинних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та зміненою процедурою добору кадрів відповідно 
до законодаства.

2 продукту
1 Кількість проведених перевірок 

та інституційних аудитів 
закладів освіти

од. управлінський облік
338 338 102 102 -236 -236

2 Кількість наданих висновків за 
результатами розгляду 
нетипових освітніх програм

од. управлінський облік
10 10 8 8 _2 -2

3 Кількість закладів освіти, 
показники діяльності яких 
аналізуються за критеріями 
ризиків від впровадження 
господарської діяльності

од.
.

управлінський облік 34012 34012 32576 32576 -1436 -1436

4 Кількість проведених апаратом 
аналізів діяльності місцевих 
органів самоврядування, 
місцевих органів виконавчої 
влади, їх структурних 
підрозділів з питань освіти в 
частині дотримання 
законодавства з питань 
забезпечення якості освіти

од.

управлінський облік 15 15 5 5 -10 -10

5 Кількість закладів дошкільної 
освіти, оцінка якості яких буде 
здійснено за шкалами 
дослідження ECERS

од.

управлінський облік 5 5 2 2 -3 -3

6 Кількість придбаного 
комп’ютерного обладнання та 
оргтехніки

од.
договори, накладні 8 8 65 65 +57 +57



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості проведених перевірок та інституційних аудитів закладів 
освіти, проведених апаратом аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів 
з питань освіти в частині дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти, закладів дошкільної освіти, оцінка якості яких буде 
здійснено за шкалами дослідження ECERS зумовлена забороною здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) через проведення 
карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Щодо кількості наданих 
висновків за результатами розгляду нетипових освітніх програм, то запит на такі висновки є добровільною ініціативою закладів освіти, що 
забезпечено в повному обсязі.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності і і І ..
г Кількість закладів освіти, 

показники діяльності яких 
проаналізовано за критеріями 
ризиків від впровадження 
господарської діяльності, на 1 
працівника

од. управлінський облік
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Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості закладів освіти, показники діяльності яких 
проаналізовано за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності, на 1 працівника зумовлена невідповідністю кількості штатних 
та фактичних одиниць апарату Служби та територіальних органів через призупинення проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у 
Службі в зв’язку з проведенням карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 та зміненою процедурою добору кадрів відповідно до законодаства з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19.

4 ЯКОСТІ

і Рівень усунення порушень, 
виявлених в результаті 
проведених перевірок та 
інституційних аудитів

відс. управлінський облік 100 98

2 Частка затверджених нетипових 
програм у загальній кількості відс. управлінський облік 100 100
опрацьованих

3 Частка закладів освіти, яким 
визначено ступінь ризику, у 
загальній кількості 
проаналізованих

відс. управлінський облік 96 100



4 Частка керівників закладів 
загальносередньої освіти, яким 
удосконалили управлінські 
рішення з питань управління 
закладом освіти

відс. управлінський облік
j

І

100 100

....  ~Т ‘ ........

і
1

!1 і

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками рівня усунення порушень, виявлених в результаті проведених 
перевірок та інституційних аудитів зумовлена забороною здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) через проведення 
карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична чисельність працюючих менша від затверджених результативних показників кількості штатних одиниць апарату Служби та 
територіальних органів на 299 од. через призупинення проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у Службі в зв’язку з проведенням 
карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та зміненою процедурою 
добору кадрів відповідно до законодаства.

Протягом 2020 року Службою проведено 102 перевірки та інституційних аудитів закладів освіти, що на 236 менше затвердженої кількості,! 
проведено апаратом 5 аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з 
питань освіти в частині дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти що на 10 менше затвердженого показника, проведено 2 
перевірки закладів дошкільної освіти, оцінка якості яких буде здійснено за шкалами дослідження ECERS. Відхилення від затверджених 
показників в сторону зменшення зумовлене забороною здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) через проведення 
карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що в свою чергу позбавило ] 
можливість в повному обсязі усунути порушення, виявлені в результаті проведених перевірок та інституційних аудитів (98 відс).

Щодо кількості наданих висновків за результатами розгляду нетипових освітніх програм, то їх здійснено 8 (затверджено 10), то запит на такі 
висновки є добровільною ініціативою закладів освіти, що забезпечено в повному обсязі.

На 1 працівника розраховано 75 закладів освіти, показники діяльності яких проаналізовано за критеріями ризиків від впровадження господарської 
діяльності, що на 28 більше затвердженого показника (47), що зумовлено невідповідністю кількості штатних та фактичних одиниць апарату! 
Служби та територіальних органів (фактична чисельність менша штатної на 299 одиниць) через призупинення проведення конкурсів на 
-заміщення вакантних'посад у-Службі в-звАїзку з проведенням карантинних заходів-зтиетою-запобігання поширенню на території України-гостроїі 
респіраторної хвороби COVID-19 та зміненою процедурою добору кадрів відповідно до законодаства з метою запобігання поширенню на! 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.



10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

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

Затверджена сума бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми на 2020 рік для територіальних органів становить 93 434,3 тис. грн, 
касові видатки за 2020 рік здійснені на суму 86 743,5 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 6 690,8 тис. грн, з них:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар;
- оплата послуг (крім комунальних);
- видатки на відрядження;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

1 831,0 тис. грн
1 260,9 тис. грн

552,7 тис. грн
2 366,9 тис. грн

679,3 тис .грн
Залишок невикорстаних асигнувань виник через запровадження карантинних заходів, призупинення проведення конкурсів на заміщення 
вакантних посад у Службі в зв’язку з проведенням карантинних заходів та зміненою процедурою добору кадрів, зокрема на виконання Закону 
України від 13.04.2020 р.№ 553 -IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Кабінет Міністрів 
України постановою від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, 
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом: 
SARS-CoV-2» визначив Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання 
поширенню на території У країни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Протягом 2019 року Державною службою якості освіти України утворено 21 територіальний орган, ще 2 - утворені на початку 2020 року, з 
огляду на зазначені причин Управління державної служби якості освіти у Закарпатській області утворене в листопаді 2020 року, станом на 
01.01.2021 року не утворене Управління державної служби якості освіти у Луганській області.

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року апаратом Служби, її територіальними органами не забезпечено виконання в повному обсязі затверджених результативних 
показників із заповнення штатної чисельності, кількості проведення перевірок та інституційних аудитів закладів освіти, проведення апаратом 
аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині 
дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти, проведення перевірок закладів дошкільної освіти, оцінка якості яких буде 
здійснено за шкалами дослідження ECERS через запровадження карантинних заходів, призупинення проведення конкурсів на заміщення 
вакантних посад у Службі в зв’язку з проведенням карантинних заходів, забороною здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 
та зміненою процедурою добору кадрів, зокрема на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України постановою від 22 квітня 2020 р. № 290 «Деякі питання 
призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 



респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» визначив Порядок призначення на посади державної служби на 
період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.
Залишок невикористаних асигнувань у сумі 9 179,4 тис. грн Службою повернуто до Державного бюджету України.

*3азначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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