
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Міністерству освіти і науки України щодо розподілу граничних 
обсягів видатків та надання кредитів із загального фонду проекту Державного 
бюджету України на 2017 рік та індикативних прогнозних показників обсягів 

видатків і надання кредитів з державного бюджету на 2018-2019 роки 
 

 При розподілі граничних показників видатків та надання кредитів загального 
фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників 
обсягів видатків і надання кредитів державного бюджету на 2018-2019 роки 
необхідно врахувати наступне. 

 1. Відповідно до Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік з 
метою підвищення адресності надання фінансової допомоги учням та студентам 
навчальних закладів з урахуванням матеріального стану при розрахунку граничних 
обсягів видатків на освіту на 2017 рік скорочено видатки на стипендії. 

 При розрахунку граничних обсягів видатків на освіту на 2017 рік враховані 
видатки на забезпечення стипендіями лише учнів та студентів із числа дітей-сиріт, 
дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей позбавлених батьківського піклування, та 
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям аспірантам та 
докторантам”. 

 2. На виконання норм Бюджетного кодексу України при розрахунку 
граничних обсягів видатків на освіту на 2017 рік видатки на підготовку кадрів у 
державних вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, які у 2016 році 
передбачені за бюджетними програмами КПКВК 1801050 “Підготовка кадрів для 
сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів 
акредитації”, 2201150 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ 
рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики”, 2301120 
“Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і 
ІІ рівнів акредитації”, передано з державного до місцевих бюджетів. 

 3. З метою продовження децентралізації видаткових повноважень у галузі 
освіти при розрахунку граничних обсягів видатків на освіту на 2017 рік видатки на 
здійснення оплати комунальних послуг та енергоносіїв загальноосвітніх 
навчальних закладів, які у 2016 році передбачені за бюджетною програмою 
КПКВК 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам”, 
передано з державного до місцевих бюджетів. 

 4. З метою реформування системи державного замовлення на підготовку 
фахівців та здійснення заходів щодо приведення показників державного 
замовлення у відповідність із потребами економіки та суспільства при розрахунку 
граничних обсягів видатків на освіту на 2017 рік зменшено видатки по загальному 



фонду Міністерству культури України у обсязі 4 761,2 тис. грн., Міністерству 
освіти і науки України - 166 429,8 тис. грн., Міністерству фінансів України - 1 
483,0 тис. гривень. 

 5. З метою здійснення переходу на здобуття студентами освітньо-
кваліфікаційного рівня "магістр" виключно за контрактною формою навчання (за 
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) при розрахунку граничних  обсягів 
видатків на освіту на 2017 рік зменшено видатки по загальному фонду 
Міністерству культури України у обсязі 1 785,5 тис. грн., Міністерству освіти і 
науки України - 159 687,6 тис. грн., Міністерству фінансів України - 1 699,5 тис. 
гривень. 

 6. З метою підвищення співвідношення викладач-студент з 12 до 14 осіб при 
розрахунку граничних обсягів видатків на освіту на 2017 рік зменшено видатки по 
загальному фонду Міністерству освіти і науки України у обсязі    301 082,1 тис. 
гривень. 

7. При розрахунку граничних обсягів видатків на освіту на 2017 рік 
зменшено видатки по загальному фонду для територій Донецької та Луганської 
областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження Міністерству освіти і науки 
України у обсязі 1 640 973,8 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 2211190 
“Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам”, Міністерству 
соціальної політики України у обсязі 63 376.8 тис. грн. за бюджетною програмою 
КПКВК 2511110 “Субвенція з державною бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за м принципом “гроші ходять за дитиною”. 

8. З метою реалізації заходів, спрямованих на збалансування показників 
проекту Державного бюджету України на 2017 рік, Міністерство освіти і науки 
України має розробити та подати на розгляд Уряду зміни до відповідного 
законодавства. 

9. Разом з бюджетними запитами Міністерство освіти і науки України має 
подати Міністерству фінансів розподіл видатків освітньої субвенції у розрізі 
адміністративно-територіальних одиниць разом з детальними розрахунками та 
обґрунтуваннями до зазначеного розподілу. 

Вищезазначені підходи можуть бути скориговані або замінені головним  
розпорядником бюджетних коштів в межах дотримання граничних обсягів  
видатків та надання кредитів, за погодженням з відповідними структурними 
підрозділами Мінфіну. 


