
АЛЛА МРИЩУК –

начальник відділу освіти Немирівської  

міської  ради Вінницької  області

ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ 
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ



ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ

 Створено на підставі рішення №57 від 17 січня
2017 року 2 (позачергової) сесії 1 скликання
Немирівської міської ради.

 Здійснює реалізацію державної політики та
політики міської ради в сфері освіти.

 Мережа закладів освіти Немирівської ТГ:

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ - 14 
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ -13

(в.т.ч.2 опорних  з 1 філією)
ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ - 1



Фінансова автономія закладів освіти

Закон України «Про освіту»
 Стаття 23. Автономія закладу освіти
1. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів

освіти.
2. Обсяг автономії закладів освіти визначається цим Законом, спеціальними законами та

установчими документами закладу освіти

Закон України «Про повну загальну середню освіту»
 Стаття 59. Фінансово – господарська діяльність закладів загальної середньої

освіти
1. Заклади загальної середньї освіти проводять фінансово-господарську діяльність

відповідно до Бюджетного кодексу України, цього Закону, Закону України «Про
освіту» та інших нормативно-правових актів …

2. Фінансування закладів ЗЗСО здійснюється з державного та місцевих бюджетів
відповідно до Бюджетного кодексу України … інші джерела фінансування, не
заборонені законодавством …

3. Отримані закладом ЗЗСО кошти повинні бути використані відповідно до його
установчих документів …

4. Фінансово-господарська діяльність ЗЗСО здійснюється на основі кошторису, що
затверджується засновником

5. Державні, комунальні ЗЗСО можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджує
Кабінет Міністрів України…



Переваги фінансової автономії 
закладів освіти

 Перехід від отримання коштів за кодами економічної класифікації до 
фінансування єдиною сумою.

 Спрямування заощаджених коштів на преміювання працівників 
закладу освіти.

 Самостійне прийняття рішення щодо витрат, зокрема й тих, які є 
першочерговими.

 Самостійний вибір організацій, установ тощо, з якими укладатимете 
договори на послуги і товари.

 Здійснення самостійно процедур закупівлі  товарів, робіт і послуг
 Упровадження сучасних програмних продуктів та систем 

бухгалтерського обліку.
 Залучення додаткових фінансових ресурсів.



 Неготовність закладів освіти та їх керівників до

управління фінансами.

 Зростання чисельності працівників бухгалтерських

служб.

 Ймовірність послаблення фінансової дисципліни.

 Ймовірність зниження ефективності використання

коштів.

Недоліки фінансової автономії закладів освіти



Алгоритм впровадження фінансової 
автономії ЗО

Рівень 
ТГ

• Прийняти рішення про переведення ЗО 
на фінансову автономію

Рівень 
ТГ

• Затвердити зміни та доповнення до 
Статутів ЗО

Рівень 
ТГ

• Затвердити додатковий перелік платних 
додаткових освітніх  послуг, що надаються 
ЗЗСО, та затвердити їх вартість



 Здійснити державну реєстрацію та внести відповідний запис у
ЄДР.

 Оформити та отримати Свідоцтво про державну реєстрацію.
 Зареєструвати заклад як окрему юридичну особу у державних

фондах.
 Відкрити рахунки у ДКСУ.
 Бути включеним до мережі головного розпорядника.
 Скласти, затвердити індивідуальні кошториси, плани асигнувань

загального фонду бюджету плани спецфонду тощо.
 Сформувати реальну стратегію розвитку закладу.
 Затвердити Положення про облікову політику.
 Ведення бухгалтерського обліку відповідно до форми його

організації:
введення до штату ЗО посади бухгалтера;
створення бухгалтерської служби на чолі з головним
бухгалтером;
ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
централізованою бухгалтерією.

Алгоритм впровадження фінансової 
автономії Рівень ЗО

№1

№2

№3



ЗО Немирівської ТГ 
з варіантом №1 (бухгалтер)

№ 
за/п

Назва ЗО К-ть штатних 
одиниць,
(ставок)

бухгалтера

Рік 
запровадження 

фінансової 
автономії

1 ДНЗ №4 «Сонечко» м. Немирів 1 2010

2 КЗ ДНЗ «Пролісок» м. Немирів 1 2010

3 КЗ «НЦДЮТ» 1 2016

4 Ковалівський ЗДО (ясла-садок) 
«Сонечко»

1 2020

5 Ковалівський ЗДО (ясла-садок) 
«Дзвіночок» 

1 2020

6 Муховецький ЗДО (ясла-садок) 
«Калинонька»

1 2021

7 Сокілецький ЗДО (ясла-садок) 
«Веселка» 

0,5 2021



ЗО Немирівської ТГ 
з варіантом №2 (бухгалтерська служба)

№ 
за/п

Назва ЗО К-ть
штатних 
одиниць,
(ставок)

головного 
бухгалтера, 
бухгалтера

Рік 
запровадження 

фінансової 
автономії

Рік 
утворення 

бухгалтерської 
служби

1 НВК №1 м. 
Немирова 

2 2010 2018

2 НВК №2 м. 
Немирова 

3 2010 2017

3 ДНЗ №3 
«Дзвіночок» м. 
Немирів 

2 2010 2018

4 Ковалівський
ЗЗСО І-ІІІ ст.-
ліцей

2 2020 2020



ЗО Немирівської ТГ 
з варіантом №3 (централізована бухгалтерія)

 Здійснює комунальна установа
«Немирівський міський центр по обслуговуванню закладів
освіти» Немирівської міської ради Вінницької області створена
на підставі рішення 1 сесії Немирівської міської ради 1
скликання № 57 від 12 січня 2017 року.

 Мета діяльності комунальної установи:
«Виконує функції централізованої бухгалтерії,
щодо забезпечення організації бухгалтерського обліку та
звітності по виконанню кошторису видатків закладів
освіти Немирівської міської ради, які утримуються за рахунок
міського бюджету».

 Установа на договірних засадах обслуговує:
10 ЗЗСО та 7 ЗДО

Немирівської міської ради



Структура комунальної установи

 Директор - 1
 Завідувач господарства - 1
 Інженер з комп`ютерного забезпечення - 1
 Секретар-діловод -1
 Водій - 1
 Прибиральниця службових приміщень -1
 Сторож -1

Відділ бухгалтерського обліку
Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер -1
Заступник начальника відділу – бухгалтер -1
Бухгалтер – уповноважена особа – 3
Бухгалтер відділу бухгалтерського обліку -6
Економіст відділу бухгалтерського обліку -1



Нормативна-правова база ведення 
бухгалтерського обліку

 Закони України «Про освіту», «Про повну загальну
середню освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», «Про публічні закупівлі»;

 Бюджетний кодекс України;
 Постанова КМУ №59 від 26.01.2011 р. «Про затвердження

Типового положення про бухгалтерську службу
бюджетної установи»;

 Розрорядження КМУ №1007-р від 19.08.2009 р. «Про
забезпечення цільового використання коштів
бюджетними установами (закладами) соціально-
культурної сфери»;

 Лист Державного казначейства України N 15-05/1031-8055
від 11.05.2010 р. «Щодо нормативної чисельності
працівників бухгалтерії»



 Готувати та забезпечувати  бухгалтерську та 
фінансову звітність;

 Вести облік й списувати матеріальні цінності;
 Здійснювати платежі та фінансові зобов’язання  

закладу, контролювати та обліковувати їх;
 Забезпечувати  виконання кошторису закладу;
 Нараховувати та виплачувати заробітну плату 

працівникам
 Здійснювати закупівлі;
 Оприлюднювати інформацію про використання 

бюджетних коштів.

Функції бухгалтерської служби ЗО



Здійснення закупівель

 Закон України «Про публічні закупівлі»
 Державні закупівлі здійснюються відповідно до

річного плану який оприлюднюється в системі
PROZORO

 Закупівлі:
- від 1коп до 50 000грн – звіт про укладений договір
- від 50 000грн до 200 000грн - спрощена закупівля
- від 200 000грн – відкриті торги при закупівлі

товарів і послуг
- від 1500 000грн – відкриті торги при закупівлі робіт



Уповноважена особа - відповідальна за організацію
та проведення процедур закупівель

 Закони України «Про публічні закупівлі»;
 Наказ Міністерства економіки України від 08.06.2021 №40

«Про затвердження Примірного положення про
уповноважену особу»

 2.1. Уповноважена особа визначається або
призначається…одним з таких способів:

1) шляхом покладення на працівника із штатної чисельності
функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з
відповідною доплатою згідно із законодавством;
2) шляхом уведення до штатного розпису окремої посади, на
яку буде покладено обов'язки виконання функцій
уповноваженої особи;
3) шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із
законодавством.



Оприлюднення інформації про використання 
бюджетних коштів здійснюється на ресурсах:

1. ЗУ «Про доступ до публічної інформації». 
2. Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про 

затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних» 
3. Постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. № 
867 «Деякі питання оприлюднення публічної 

інформації у формі відкритих даних»

Закон України «Про відкритість використання 
публічних коштів»

Закон України «Про освіту» ст.30 Сайт закладу, 
засновника



Статті видатків 
розподіляються на 

групи за КЕКВ

Загальний фонд
• кошти освітньої 

субвенції
• власні кошти 

бюджету засновника

Спеціальний фонд

• позабюджетні кошти 
залучені школою

Невід’ємною частиною 
кошторису є план 

асигнувань – помісячний 
розподіл видатків, які 

відповідають кошторису на 
рік 

К

Ш

И
17

О

Р

T

О

С



Сучасні платформи, які використовують ЗО

Уніфіковані автоматизовані
системи бухгалтерського обліку
та звітності «РС - Банкінг для
корпоративних клієнтів
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»,
ПАТ «УкрСиббанк»

Система дистанційного обслуговування 
«Клієнт Казачейства-Казначайство»

Програмне забезпечення  
для подачі звітності в 
контролюючі 
органи і обміну  
документами«M.E.Doc» 

Програмний комплекс 
обліку ресурсів  ПКОР 

«Зарплатня»

Програмне  забезпечення 
страховика для подачі 
звітів у ПФУ«Arm ZVIT» 

Автоматизована система 
казначейства «Є-Звітність»
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