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Щодо заходів за результатами звіту 
Рахункової палати України 

Відповідно до листа від 26.10.2015 №18-2086, за висновками звіту про 
результати аналізу формування та проведення видатків, спрямованих на 
утримання та навчання дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування 
батьків, у комунальних закладах освіти виявлено недостатній обсяг 
затверджених видатків місцевих бюджетів на матеріальне забезпечення таких 
дітей. 

Враховуючи зазначене, облдержадміністрацією ініційовано перед 
місцевими радами області опрацювати порушене питання та у разі необхідності 
внести зміни до місцевих бюджетів шляхом затвердження обсягів видатків на 
утримання та навчання у комунальних закладах освіти дітей-сиріт та дітей, які 
залишились без піклування батьків, які б забезпечували дітей одягом, взуттям, 
предметами першої необхідності, товарами господарського призначення, 
продуктами харчування, відповідно до затверджених нормативно-правовими 
актами натуральних норм (лист додається). 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

Перший заступник голови 
облдержадміністрації 
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Головам райдержадміністрацій 

Міським головам 

Щодо затвердження видатків 
місцевих бюджетів 

Відповідно д о листа Рахункової палати України від 26.10.2015 №18-2083, 
і за висновками звіту про результати аналізу формування та проведення 
видатків, спрямованих на утримання та навчання дітей-сиріт та дітей, які 

^залишились без піклування батьків, у комунальних закладах освіти виявлено 
недостатній обсяг затверджених видатків місцевих бюджетів на матеріальне 
забезпечення таких дітей. 

Враховуючи зазначене, необхідно терміново опрацювати порушене 
питання та у разі потреби внести зміни д о місцевих бюджетів шляхом 
затвердження обсягів видатків на утримання та навчання у комунальних 
закладах освіти дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, які 
б забезпечували дітей одягом, взуттям, предметами першої необхідності, 
товарами господарського призначення, продуктами харчування, відповідно до 
затверджених нормативно-правовими актами натуральних норм. 
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