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Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома та
забезпечення контролю за дотриманням трудових прав педагогічних працівників
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1109-р
“Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству освіти і науки на 2019 рік“, яким збільшено обсяги видатків розвитку
за програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам“ на 801 624 тис. гривень за рахунок зменшення обсягів:
видатків споживання за програмою 2201030 “Підготовка кадрів у
професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного
значення” на 13000 тис. гривень;
видатків за програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріальнотехнічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності
експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій” на 165654 тис.
гривень;
видатків споживання за програмою 2201180 “Проведення всеукраїнських та
міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” на
1976,1 тис. гривень;
видатків споживання за програмою 2201190 “Виплата академічних стипендій
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” на 286000 тис. гривень;
видатків споживання за програмою 2201210 “Надання пільгових
довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти” на 33838,7 тис. гривень;
видатків за програмою 2211230 “Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти “Нова українська школа” на 151637,5 тис. гривень;
видатків розвитку за програмою 2211250 “Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості
освіти” на 149517,7 тис. гривень.
При цьому привертаємо увагу, що підпунктом 3 пункту 2 розпорядження
встановлено, що у разі необхідності видатки розвитку, визначені розподілом
освітньої субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання.
Згідно з бюджетною класифікацією до видатків споживання відносяться
видатки на оплату праці з нарахуваннями.
Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розпорядження кошти на оснащення
закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEMлабораторіями зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і
використовуються у 2020 році з урахуванням цільового призначення субвенції.
Згідно зі статтею 1032 Бюджетного кодексу України цільовим призначенням
коштів освітньої субвенціє є оплата праці з нарахуваннями педагогічних

працівників закладів загальної середньої освіти та інших закладів освіти в частині
забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.
Це підтверджується також пунктом 4 статті 1032 Бюджетного кодексу, яким
передбачено, що залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного
періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і
використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового
призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти
державної та комунальної власності.
Додаток: на 5 аркушах.

Голова Профспілки

Г.Ф.Труханов

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 листопада 2019 р. N 1109-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу
України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству освіти і науки на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл
видатків державного бюджету шляхом:
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201030 "Підготовка кадрів у професійнотехнічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення" на 13000 тис.
гривень;
зменшення обсягу видатків за програмою 2201170 "Здійснення методичного та матеріальнотехнічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад
з питань проведення експертизи дисертацій" на 165654 тис. гривень (у тому числі видатки
споживання - 18221,8 тис. гривень (з них на комунальні послуги та енергоносії - 509,1 тис.
гривень), видатки розвитку - 147432,2 тис. гривень), з яких 143150 тис. гривень згідно з додатком
1;
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201180 "Проведення всеукраїнських та
міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" на 1976,1 тис.
гривень;
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201190 "Виплата академічних стипендій
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів" на 286000 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201210 "Надання
довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти" на 33838,7 тис. гривень;

пільгових

зменшення обсягу видатків за програмою 2211230 "Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" на 151637,5 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 149326,3 тис.
гривень, видатки розвитку - 2311,2 тис. гривень) згідно з додатком 2;
зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211250 "Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти" на
149517,7 тис. гривень згідно з додатком 2;
збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211190 "Освітня субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам" на 801624 тис. гривень згідно з додатком 2.
2. Установити, що:

1) використання освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої освіти
обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями здійснюється за погодженням з
Міністерством освіти і науки;
2) особливості використання освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої
освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, критерії розподілу коштів
між місцевими бюджетами, порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки
пропозицій обласних, Київської міської держадміністрацій щодо використання субвенції
затверджуються Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів;
3) у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання
обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій видатки розвитку, визначені
розподілом освітньої субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання;
4) бюджетні кошти, передбачені додатком 2 до цього розпорядження на оснащення закладів
загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями,
зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступному
бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.
3. Обласним, Київській міській держадміністраціям:
здійснити придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій шляхом
централізованої закупівлі;
забезпечити постачання зазначеного обладнання і STEM-лабораторій до закладів загальної
середньої освіти;
подавати щомісяця до 10 числа Міністерству освіти і науки інформацію про використання обсягу
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченого пунктом 1 цього
розпорядження, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
4. Міністерству освіти і науки в місячний строк затвердити типовий перелік навчальнометодичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEMлабораторій.
5. Забезпечити:
1) Міністерству освіти і науки - погодження перерозподілу видатків державного бюджету,
передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету;
2) Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису
державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

Інд. 73

О. ГОНЧАРУК

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів
України
від 27 листопада 2019 р. N 1109-р

ОБСЯГ
видатків державного бюджету за програмою 2201170 "Здійснення методичного та
матеріально-технічного забезпечення діяльності
)
Найменування адміністративнотериторіальної одиниці

Видання, придбання, зберігання та доставка
підручників, посібників, словників і створення,
придбання та апробація електронних підручників
для учнів і педагогічних працівників закладів
загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) освіти

Вінницька область

3980

Волинська область

3020

Дніпропетровська область

16850

Донецька область

4395

Житомирська область

4280

Закарпатська область

2590

Запорізька область

10210

Івано-Франківська область

2890

Київська область

3820

Кіровоградська область

2950

Луганська область

3310

Львівська область

3650

Миколаївська область

7100

Одеська область

12465

Полтавська область

4510

Рівненська область

2470

Сумська область

2260

Тернопільська область

1950

Харківська область

13650

Херсонська область

2950

Хмельницька область

3650

Черкаська область

3570

Чернівецька область
Чернігівська область

3270

м. Київ

23360

Усього

143150

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів
України
від 27 листопада 2019 р. N 1109-р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ
видатків державного бюджету (загальнодержавні витрати)
(тис. гривень)
Код бюджету

Найменування
місцевого бюджету
адміністративнотериторіальної
одиниці

Бюджетна програма
2211230 "Субвенція з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
забезпечення якісної,
сучасної та доступної
загальної середньої освіти
"Нова українська школа"

зменшення
обсягу
видатків
споживання

02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області

7300

03100000000 Обласний бюджет
Волинської області

3760

04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської
області

12855,8

05100000000 Обласний бюджет
Донецької області

зменшення
обсягу
видатків
розвитку

2211250
"Субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
реалізацію
заходів,
спрямованих
на
підвищення
якості
освіти"

2211190
"Освітня
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам"

зменшення
обсягу
видатків
розвитку

збільшення
обсягу
видатків
розвитку на
оснащення
закладів
загальної
середньої
освіти
обладнанням
для
навчальних
кабінетів і
STEMлабораторіями
27478,1

4112,7

25181,4

4290,5

58598,6

3551,8

12092,2

36071,1

06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області

8029,9

13779

38632,5

07100000000 Обласний бюджет
Закарпатської області

6067,6

3938,7

30637,1

493,3

15,5

08100000000 Обласний бюджет
Запорізької області

5058,6

64,7

09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської
області

2081,8

8,6

10100000000 Обласний бюджет
Київської області

8403,1

22,9

11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської
області

3600

12100000000 Обласний бюджет
Луганської області

2031,1

13100000000 Обласний бюджет
Львівської області

16249,4

14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської області

2711,1

15100000000 Обласний бюджет
Одеської області

27622,3

53281
21525,9

5336,3

40768,5
15363,5

970,8

9785,6

28,3

31526,9

82311,4

254

908,2

18173,2

7451

39866,6

16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області

4842,1

17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області

8042,5

18100000000 Обласний бюджет
Сумської області

5456

8,7

19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської області

2994,9

716,3

618,4

17978,8

20100000000 Обласний бюджет
Харківської області

13607,7

245

4901,2

48637,2

21100000000 Обласний бюджет
Херсонської області

4870,3

5,9

2553,5

21181,5

22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області

4055,1

40,2

771,5

21625,1

23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області

3016,4

21855,5

39112,3

24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області

2734,5

6,4

50

15748,2

25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської області

3391,5

11,3

3557,5

18825,4

26000000000 Бюджет м. Києва

7164,1

Усього

149326,3

390,1

4286,8

26098,1

6345,7

34406,4
17344,9

42991,6
2311,2

149517,7

801624

