
 
 
 
 
 
 

 
№5-761/22 
від 14 жовтня 2022 року 

Прем’єр-Міністру України  
Денису ШМИГАЛЮ 
 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 
 

7 жовтня Парламент у першому читанні прийняв Держбюджет на 2023 
рік, ухваливши відповідну постанову Верховної Ради України № 8000/П. 
Постановою передбачено зміни до Держбюджету на 2023 рік, що стосуються 
сфери освіти. 

Асоціація міст України виступає проти вилучення залишків освітньої 
субвенції з бюджетів громад, і наголошує, що ці залишки активно 
використовуються громадами у зв’язку із зменшенням обсягів освітньої 
субвенції у 2022 році на майже 17% та необхідністю забезпечувати заходи, 
пов’язані із повномасштабною військовою агресією рф проти України: 
задовольняти потреби територіальної оборони, продовольчі потреби цивільного 
населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із 
місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, 
зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, 
облаштовувати місця розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями 
залишили місце проживання, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку 
цивільного населення в умовах воєнного стану. 

Так, порівняно з липнем у вересні цього року залишки освітньої субвенції 
зменшились на 5,2 млрд грн: з 14, 3 млрд грн (станом на 1 липня 2022 р.) до 9,1 
млрд грн (станом на 1 вересня 2022 р.). Тобто тенденція до зменшення до кінця 
року залишків освітньої субвенції, як і в попередні роки, зберігається. 
Нагадаємо також, що за 2021 рік органи місцевого самоврядування використали 
майже 5 млрд грн залишків освітньої субвенції. Натомість утворення на 
початок року залишків освітньої субвенції пов’язано також з тим, що 
наприкінці кожного року здійснюється розподіл коштів невикористаних 
«цільових субвенцій» попередніх років і резерву освітньої субвенції, які 
неможливо використати до 1 січня наступного року. 

Необхідно зазначити, що в умовах воєнного стану на місцеві бюджети 
значно збільшилось навантаження в тому числі через необхідність забезпечення 
безпечних умов у комунальних закладах освіти, ремонту пошкоджених та 
відбудови зруйнованих закладів освіти, а також через необхідність забезпечити 
автономне та економне опалення закладів освіти (здійснити технічне 
переоснащення котелень, встановити твердопаливні котли). При цьому 
забезпечити виконання великого обсягу робіт необхідно в умовах значного 
подорожчання будівельних матеріалів та пального. Також у громадах, які 
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приймають внутрішньо переміщених осіб, постають питання забезпечення 
збільшеного попиту на довезення учнів до закладів освіти, організації 
додаткових класів для дітей внутрішньо переміщених осіб, забезпечення роботи 
закладів освіти в дистанційному режимі. 

Щодо повільних темпів використання коштів залишків освітньої 
субвенції, то це пов’язано з об’єктивними причинами: наприклад, через воєнні 
дії на територіях громад призупинено виконання договорів, які були укладені 
до початку війни, на реконструкцію, ремонт, будівництво в закладах освіти. 
Платіжні документи за виконані роботи до початку війни досі перебувають у 
казначействі без визначення черговості на проплату. Також постановою 
Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 (із змінами) запроваджено 
низку обмежень напрямків видатків місцевих бюджетів, що теж уповільнює 
використання коштів. 

Необхідно також зазначити, що із прийняттям рішення щодо повернення 
залишків освітньої субвенції до державного бюджету у громад зникне 
мотивація для формування ефективної мережі та економії коштів освітньої 
субвенції, що може призвести до додаткових видатків з Держбюджету. 

Асоціація міст України просить Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, 
зважаючи на вищезазначене, знайти можливість зберегти залишки освітньої 
субвенції у місцевих бюджетах у 2023 році. 

Ми усі прагнемо перемоги України і працюємо заради неї! 
 

 
 
 
З повагою 
 
В.о. Виконавчого директора                               Вікторія СИДОРЕНКО 
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