
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
* 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 
E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 

д Кабінет Міністрів України 

Н а № від В6.іаШ&. 
ІСомітет Верховної Ради Украй 
з питань бюджету 

Щодо надання відповіді 1 ^ = = = = = ^ 

На лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 11 
листопада 2015 р. № 04-13/10-3169/рп (279362) у Міністерстві освіти і науки 
України розглянуто матеріали Рахункової палати України про результати 
аналізу формування та проведення видатків, спрямованих на утримання та 
навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 
комунальних закладах освіти і повідомляємо. 

Дитячі будинки школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишились 
без піклування батьків, що перевірялися Рахунковою палатою України, 
засновані на комунальній формі власності. 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

Згідно з Положенням про Міністерство освіти і науки, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, 
Міністерство не має повноважень здійснювати контроль з питань фінансування 
та матеріально-технічного забезпечення закладів, які утримуються за кошти 
місцевих бюджетів. 

На 2015 рік обсяг освітньої субвенції і Формула розподілу освітньої 
субвенції затверджені Законом України «Про Державний бюджет України на 
2015 рік». 

Статтею 95 Бюджетного кодексу України передбачено застосування 
коригуючих коефіцієнтів, які враховують відмінності у вартості надання 
гарантованих послуг і задіяні у Формулі розподілу освітньої субвенції між 
місцевими бюджетами. 

Зазначені коефіцієнти розраховуються Міністерством фінансів з 
урахуванням, зокрема, типу закладу і залежать від співвідношення середньої 
вартості утримання одного учня (вихованця) у певних типах закладів і 
середньої вартості утримання одного учня у загальноосвітній школі. 
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Так, коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що 
перебувають на повному державному утриманні, у різних типах навчальних 
закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 
відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл на планований 
бюджетний період становить у 2015 році 12,02 (К с = 12,02). 

Застосування зазначених вище коефіцієнтів дозволяє збільшити обсяг 
фінансових ресурсів для різних типів навчальних закладів, зокрема, для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За час існування зазначених закладів пропозицій від місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо зміни обсягів 
фінансування та матеріально-технічного забезпечення або розроблення їх 
нормативів не надходило. 

Для усунення недоліків, зазначених у результатах аналізу формування та 
проведення видатків, спрямованих на утримання на навчання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчальних закладах 
проведених Рахунковою палатою України, на даний час у Міністерстві освіти і 
науки розробляється нормативно-правовий акт щодо перегляду норм 
матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів. Крім того, 
переглядаються мінімальні розміри нормативу фінансового забезпечення 
предметами першої потреби вихованців дитячих будинків та загальноосвітніх 
школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
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