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Урядом прийнято розпорядження про передачу МОН для Державної служби якості освіти за програмою 2203010
“Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти” бюджетних призначень у сумі 58593,7 тис. гривень,
передбачених в 2019 році у загальному фонді державного бюджету.

Це дозволить забезпечити належне функціонування територіальних органів Державної служби якості освіти, які утворено
в кожній області як юридичні особи публічного права.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 березня 2019 р. № 165-р

Київ
 

Про передачу у 2019 році деяких бюджетних призначень Міністерству освіти і науки
для Державної служби якості освіти

1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати
Міністерству освіти і науки для Державної служби якості освіти за програмою 2203010
“Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти” бюджетні призначення у
сумі 58593,7 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 48027,5 тис. гривень),
передбачені в 2019 році у загальному фонді державного бюджету:

Вінницькій облдержадміністрац� за програмою 7721010 “Здійснення виконавчої влади у
Вінницькій області”, — у сумі 3670,7 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці –
3008,8 тис. гривень);

Волинській облдержадміністрац� за програмою 7731010 “Здійснення виконавчої влади у
Волинській області”, — у сумі 3113,1 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
2551,7 тис. гривень);

Дніпропетровській облдержадміністрац� за програмою 7741010 “Здійснення виконавчої
влади у Дніпропетровській області”, — у сумі 4056 тис. гривень (видатки споживання, з них
оплата праці — 3324,6 тис. гривень);

Донецькій облдержадміністрац� за програмою 7751010 “Здійснення виконавчої влади у
Донецькій області”, — у сумі 1581,4 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
1296,2 тис. гривень);

Житомирській облдержадміністрац� за програмою 7761010 “Здійснення виконавчої влади у
Житомирській області”, — у сумі 3412,1 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата
праці — 2796,8 тис. гривень);

Закарпатській облдержадміністрац� за програмою 7771010 “Здійснення виконавчої влади у
Закарпатській області”, — у сумі 471,4 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 386,4 тис. гривень);

Запорізькій облдержадміністрац� за програмою 7781010 “Здійснення виконавчої влади у
Запорізькій області”, — у сумі 819,8 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
672 тис. гривень);

Івано-Франківській облдержадміністрац� за програмою 7791010 “Здійснення виконавчої
влади в Івано-Франківській області”, — у сумі 3254,8 тис. гривень (видатки споживання, з
них оплата праці — 2667,9 тис. гривень);

Київській облдержадміністрац� за програмою 7801010 “Здійснення виконавчої влади у
Київській області”, — у сумі 1445 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
1184,4 тис. гривень);

Кіровоградській облдержадміністрац� за програмою 7811010 “Здійснення виконавчої влади
у Кіровоградській області”, — у сумі 851,8 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата
праці — 698,2 тис. гривень);

Луганській облдержадміністрац� за програмою 7821010 “Здійснення виконавчої влади у
Луганській області”, — у сумі 2768,2 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
2269 тис. гривень);

Львівській облдержадміністрац� за програмою 7831010 “Здійснення виконавчої влади у
Львівській області”, — у сумі 3212,2 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
2632,9 тис. гривень);
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Миколаївській облдержадміністрац� за програмою 7841010 “Здійснення виконавчої влади у
Миколаївській області”, — у сумі 2748,1 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата
праці — 2252,5 тис. гривень);

Одеській облдержадміністрац� за програмою 7851010 “Здійснення виконавчої влади в
Одеській області”, — у сумі 3442,7 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
2821,9 тис. гривень);

Полтавській облдержадміністрац� за програмою 7861010 “Здійснення виконавчої влади у
Полтавській області”, — у сумі 3234,9 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 2651,5 тис. гривень);

Рівненській облдержадміністрац� за програмою 7871010 “Здійснення виконавчої влади у
Рівненській області”, — у сумі 2798,8 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 2294,1 тис. гривень);

Сумській облдержадміністрац� за програмою 7881010 “Здійснення виконавчої влади у
Сумській області”, — у сумі 2818,9 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
2310,6 тис. гривень);

Тернопільській облдержадміністрац� за програмою 7891010 “Здійснення виконавчої влади у
Тернопільській області”, — у сумі 796,6 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата
праці — 652,9 тис. гривень);

Харківській облдержадміністрац� за програмою 7901010 “Здійснення виконавчої влади у
Харківській області”, — у сумі 3462,9 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 2838,4 тис. гривень);

Херсонській облдержадміністрац� за програмою 7911010 “Здійснення виконавчої влади у
Херсонській області”, — у сумі 2661,8 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 2181,8 тис. гривень);

Хмельницькій облдержадміністрац� за програмою 7921010 “Здійснення виконавчої влади у
Хмельницькій області”, — у сумі 3285,6 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата
праці — 2693,1 тис. гривень);

Черкаській облдержадміністрац� за програмою 7931010 “Здійснення виконавчої влади у
Черкаській області”, — у сумі 608,4 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
498,7 тис. гривень);

Чернівецькій облдержадміністрац� за програмою 7941010 “Здійснення виконавчої влади у
Чернівецькій області”, — у сумі 1366 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці —
1119,7 тис. гривень);

Чернігівській облдержадміністрац� за програмою 7951010 “Здійснення виконавчої влади у
Чернігівській області”, — у сумі 2712,5 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 2223,4 тис. гривень).

2. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки — погодження передачі бюджетних призначень, передбачених
пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до
розпису державного бюджету.
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