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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами між місцевими бюджетами 

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 103
3
 Бюджетного кодексу 

України (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 

2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» (зі змінами). 
 

2. Порядок визначає механізм розподілу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами (далі – субвенція) між місцевими бюджетами області.  

 

3. Головним розпорядником субвенції за обласним бюджетом є 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі 

– головний розпорядник), який визначається у рішенні обласної ради про 

затвердження обласного бюджету на відповідний рік. 

 

4. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються 

рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет на відповідний рік 

згідно із законодавством. 

 

5. Субвенція спрямовується на здійснення видатків, визначених у п.2 

ст.103
3 
Бюджетного кодексу України. 

 

6. Розподіл субвенції між обласним, районними бюджетами, бюджетами 

міст обласного значення та бюджетами  об’єднаних  територіальних  громад  на  
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відповідний рік здійснюється головним розпорядником субвенції та 

затверджується рішенням про обласний бюджет, а у період між сесіями 

обласної ради розпорядженням обласної державної адміністрації, за умови 

погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, з 

наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.  

 

7. Обсяг субвенції, що виділена Харківській області, розподіляється на:  

оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних 

засобів корекції для осіб з особливими  освітніми потребами, які  здобувають  

освіту  в  інклюзивних  та  спеціальних  класах  (видатки споживання) – 

пропорційно до кількості таких осіб, відображених у статистичній звітності, а у 

разі її відсутності – за відповідними данними, наданими розпорядниками 

коштів; 

придбання спеціальних засобів корекції для осіб з особливими  освітніми 

потребами, які здобувають освіту у спеціальних класах (видатки розвитку) – 

пропорційно до кількості таких осіб, відображених у статистичній звітності, а у 

разі її відсутності – за відповідними данними, наданими розпорядниками 

коштів; 

оснащення   кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів – відповідно до вимог, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. 

 

8. У разі необхідності протягом бюджетного року головним 

розпорядником може здійснюватися перерозподіл субвенції між місцевими 

бюджетами в межах затвердженого області обсягу субвенції на рік. 

Перерозподіл затверджується рішенням про обласний бюджет, а у період між 

сесіями обласної ради розпорядженням обласної державної адміністрації, за 

умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, з 

наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет. 

 

9. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами надають головному 

розпоряднику субвенції щокварталу до 5 числа наступного місяця інформацію 

про використання субвенції за встановленою ним формою. 

 

10. Головний розпорядник субвенції надає Міністерству освіти і науки 

України щокварталу до 10 числа наступного місяця зведену інформацію про 

використання субвенції за встановленою ним формою. 

 

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, 

пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому 

законодавством порядку. 

 

12. Складення    і    подання   фінансової    та    бюджетної    звітності    про 
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використання субвенції здійснюються в установленому законодавством 

порядку. 

 

13. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду 

зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у  

наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення 

субвенції. 

 

 

Директор Департаменту науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації                            Л. КАРПОВА 


