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Про перерахування освітньої субвенції
та зняття з контролю звітів

Міністерство освіти і науки України про перерахування освітньої субвенції 
з державного бюджету на рахунки місцевих бюджетів повідомляє.

Перерахування освітньої субвенції на рахунки місцевих бюджетів у березні 
2022 року відбувається в повному обсязі відповідно до законодавства, зокрема 
Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 
2015 р. № 6 (із змінами), Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. 
№ 1132 (із змінами), Порядку казначейського обслуговування державного 
бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
24.12.2012 № 1407 (із змінами).

Перерахування 50% обсягу освітньої субвенції за березень 2022 року згідно 
з розписом державного бюджету здійснено Казначейством на рахунки 
відповідних місцевих бюджетів 1 березня 2022 року (окрім місцевих бюджетів 
населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

Перерахування 50% обсягу освітньої субвенції за березень 2022 року згідно 
з розписом державного бюджету на рахунки місцевих бюджетів населених 
пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку 
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані 
на лінії зіткнення» (із змінами), які продовжують обслуговуватися органами 
Казначейства, здійснено Казначейством 4 березня 2022 року.

Перерахування решти 50% обсягу субвенції за березень 2022 року згідно з 
розписом державного бюджету буде здійснено Казначейством на рахунки усіх 
місцевих бюджетів 11 березня 2022 року.

Просимо забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної 
плати усім педагогічним працівникам за лютий та, за можливості, виплатити 
заробітну плату за першу половину березня (аванс) найближчим часом.
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При цьому Міністерство освіти і науки України повідомляє про зняття з 
контролю усіх звітів, що подаються державними адміністраціями та потребують 
збору інформації з територіальних громад області (у тому числі щомісячні звіти 
по використанню коштів субвенцій, подання інформації з окремих питань тощо). 
Оновлені строки подання відповідної інформації будуть повідомлені додатково.

В цей нелегкий для нашої держави час висловлюємо щиру вдячність 
управлінцям органів державної влади та місцевого самоврядування, працівникам 
закладів освіти за відважний український дух та згуртованість.
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