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Увага! Відповідно до Порядку № 307 ряд-
ки 2090, 2100, 2110, 2120, 2300 та 2530–
2790 розпорядниками не заповнюються.

Для перевірки правильності наведеної у фінзвіт-
ності інформації слід скористатися Методичними 
рекомендаціями з перевірки порівнянності по-
казників фінансової звітності суб’єктів державно-
го сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 
28.12.17 р. № 1170.

Подання звітності

Форми звітності складаються та подаються із за-
стосуванням автоматизованої системи подання 
електронної звітності клієнтами Державної казна-
чейської служби України (далі – АС «Є-Звітність»). 
Така норма міститься в усіх трьох Порядках, яки-
ми ми керуємося при складанні бюджетної та 
фінансової звітності.

Майте на увазі! За неможливості подання звіт-
ності до АС «Є-Звітність» через Інтернет із тех-
нічних причин або в інших випадках, визначе-
них законодавством, звітність подається до АС 
«Є-Звітність» з окремо налаштованого робочого 
місця в органі Казначейства.

Подання звітності супровод жує ться листом, 
у якому наводиться перелік форм звітності, що 
подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кож-
ною формою), а також номери додатків за фор-
мами, які не подаються через відсутність по-
казників. У разі подання звітності із застосуван-
ням АС «Є-Звітність» кількість аркушів за кожною 
формою звітності не зазначається.

Форми звітності та пояснювальні записки під-
писуються керівниками і головними бухгалте-
рами (спеціалістами, на яких покладено вико-
нання обов’язків бухгалтерської служби). Без 
таких підписів звітність уважається недійсною. 
В АС «Є-Звітність» накладається кваліфікований 
електронний підпис.

Анна СЕМЕНЕНКО, консультант

УДОСКОНАЛЕНО УМОВИ 
НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

Протягом кількох років місцеві бюджети одержують освітню субвенцію для 
забезпечення повноцінного функціонування закладів освіти і, врешті, для 
надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти. Розглянемо, що нового 
відбулося цьогоріч у цій царині.

Розширено коло 
одержувачів субвенції

Порядок та умови надання освітньої субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам за-
тверджено постановою КМУ від 14.01.15 р. № 6 
(далі – Порядок № 6).

Нагадаємо: розпорядники цієї субвенції за місце-
вими бюджетами мають визначатися рішеннями 
про такі бюджети, головним же розпорядником 
цієї державної преференції є МОН.

Після внесення постановою КМУ від 27.02.19 р. 
№ 193 (її норми мають застосовуватися з 01.01.19 р.) 

змін до Порядку № 6 одержати освітню субвен-
цію можуть також приватні заклади середньої 
освіти. Однак вони мають відповідати таким ви-
могам:

мають ліцензію на провадження освітньої ді- •
яльності у сфері загальної середньої освіти 
(далі – ЗСО); 

розпочали провадження освітньої діяльнос- •
ті у сфері ЗСО до 1 вересня року, що пере-
дує плановому бюджетному періоду (тобто до 
01.09.18 р.);

щодо них не порушено справи про банкрут- •
ство та не прийнято рішення про визнання їх 
банкрутом;

не перебувають у стадії ліквідації. •
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Змінено спрямування субвенції

Звертаємо увагу економічних служб місцевих 
органів влади – держадміністрацій, органів міс-
цевого самоврядування (далі – ОМС), включаючи 
об‘єднані територіальні громади (далі – ОТГ), 
на те, що відтепер передбачено пріоритетність 
спрямування залишків коштів субвенції на кінець 
бюджетного періоду за деякими напрямами, 
а саме:

придбання шкільних автобусів для перевезен- •
ня дітей із закладів ЗСО, що оптимізуються чи 
реорганізуються, та оновлення навчальної та 
матеріально-технічної бази цих закладів;

придбання підручників і посібників; •

оснащення закладів, зокрема, засобами на- •
вчання, комп‘ютерними комплексами, навчаль-
ним обладнанням і методичним забезпеченням 
для початкової школи;

підключення закладів до Інтернету (насампе- •
ред у селі).

Є й така новація: насамперед субвенція має спря-
мовуватися ще за одним напрямом – будівництво 
нових туалетних приміщень, реконструкція наяв-
них, якщо в закладі початкову освіту здобувають 
не менше 20 осіб.

Щодо звітування з пропозиціями перерозподі-
лу видатків субвенції, то віднині такі пропозиції 
можуть подаватися ще й із приводу такого пере-
розподілу між бюджетами ОТГ.

Нові норми Порядку № 6

Передбачено, що для отримання субвенції при-
ватний заклад має подати до 31 січня поточного 
року до відповідного розпорядника субвенції за 
місцевим бюджетом (наприклад, якщо йдеться 
про приватний заклад, розташований на терито-
рії ОТГ, – то до розпорядника бюджету цієї ОТГ) 
заяву щодо її надання, відомості про контингент 
учнів та копії документів, які підтверджують від-
повідність закладу вимогам, установленим онов-
леним Порядком № 6. Якщо приватний заклад 
не відповідає встановленим вимогам або ж доку-
менти подано не в повному обсязі чи неналежно 
оформлені, то документи будуть повернені без 
розгляду і розпорядник субвенції має повідомити 
про причину.

Як передбачено п. 3, 2 Порядку № 6, щомісячно 
до 8-го числа подаватимуться відомості про кон-
тингент учнів (за рівнями ЗСО), які здобувають 
освіту. Ґрунтуючись на цих даних, розпорядник 

має щомісяця розподіляти та доводити до одер-
жувачів обсяги асигнувань.

Передбачено, що в розрахунку на одного учня 
приватного закладу щомісячне асигнування не 
може перевищувати розрахованої суми видатків 
для відповідної області, міста відповідного року. 
Для цього слід застосовувати формулу розподі-
лу субвенції, затверджену постановою КМУ від 
27.12.17 р. № 1088.

Керівники приватних закладів несуть 
відповідальність за достовірність даних 
щодо контингенту учнів. Якщо контролюючі 
органи (або ж навіть суди) виявлять факти 
використання коштів бюджету з порушен-
нями, протягом місяця кошти підлягають 
поверненню до місцевого бюджету. 
Подальше бюджетне фінансування 
припиняється, і кошти не надавати-
муться протягом наступного 
бюджетного періоду.

Освітня субвенція згідно з п. 6 Порядку № 6 не 
надається в разі, якщо кількість учнів у закладах 
ЗСО є меншою ніж 25 осіб. Ця норма стосується 
й приватних закладів.

Оновлено також інші позиції Порядку № 6, зо-
крема: держадміністрації обласного рівня розпо-
ділятимуть між бюджетами міст, районів та ОТГ 
обсяги субвенції приватним закладам пропо-
рційно до контингенту учнів таких закладів, що 
застосовується для розрахунку обсягу освітньої 
субвенції.

Увага! Щомісячний розподіл субвенції, 
що спрямовуватиметься на оплату праці 
педпрацівників інклюзивно-ресурсних 
центрів, має бути здійснено пропорційно 
до фактичної кількості цих працівників. 
Ідеться про розподіл між бюджетами міст 
обласного значення, районів та ОТГ.

Кошти на рахунки, відкриті в органах Казна-
чейства, перераховуватимуться Казначейством 
щомісяця до 15-го числа на підставі платіжних 
документів, підготовлених облдержадміністра-
ціями.

Крім того, додамо, що місцеві ради (обласні, 
міські, районні) зараз наділені правом переда-
вати не лише кошти субвенції у вигляді міжбю-
джетного трансферту іншим місцевим бюджетам, 
а й залишки субвенції минулих років.


