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Шановна пані Олено!

         Директоратом дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти 

розглянуто Ваш запит на публічну інформацію від 18 січня 2022 року                     

(вх. МОН від 18 січня 2022 року №ЗПІ-О-60/0-22) та в межах компетенції 
повідомляємо.

  Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік» обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами становив 504 

458,3 тис. гривень.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами» (зі змінами) затверджено Порядок та умови надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі - Порядок та умови)

Згідно з абзацами другим та третім п. 5 Порядку та умов розподіл субвенції 
між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та 

об’єднаних територіальних громад здійснюють обласні державні адміністрації 
пропорційно кількості осіб з особливими освітніми потребами, зазначених у 

пункті 3 Порядку та умов.
Органи Казначейства на підставі платіжних документів, підготовлених 

обласними та Київською міською держадміністраціями, щомісяця  до 25 числа 

перераховують кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного 

значення та об’єднаних територіальних громад, відкриті в органах Казначейства.
Відповідно до п. 4 Порядку та умов за рахунок субвенції здійснюється 

оплата таких видатків:
видатки споживання - проведення (надання) додаткових, що визначені 

індивідуальною програмою розвитку, психолого-педагогічних і корекційно-
розвиткових занять (послуг) особам з особливими освітніми потребами, які 
здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти, а також особам з особливими освітніми потребами, 
які у закладах професійної (професійно-технічної) освіти одночасно з набуттям 
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кваліфікацій професійної (професійно-технічної) освіти здобувають загальну 

середню освіту;
видатки розвитку - придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для 

осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних 

класах (групах) закладів дошкільної, загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти. На придбання таких засобів для осіб з 
особливими освітніми потребами використовується не більш як 35 відсотків 

загального обсягу субвенції. За наявності у закладі декількох осіб з особливими 

освітніми потребами з однаковими порушеннями у разі потреби можлива 

закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного 

користування.
         Відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» Ваш запит направлений за належністю з проханням розгляду в 

межах компетенції до управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації.

З повагою

Генеральний директор                                                                      Олег ЄРЕСЬКО                                                              

Марина Олександрівна Болкун, 481 47 64


