
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 28.11.2018 № 832/2018-р 

 

 
П О Р Я Д О К 

розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я на 2019 рік 
 

1. Порядок розроблено відповідно до статті 1036 Бюджетного кодексу 
України та визначає методику розподілу між місцевими бюджетами додатко-
вої дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переда-
них з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я (далі – додаткова дотація), передбаченої для обласного бюджету 
відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. 

2. Головним розпорядником коштів додаткової дотації є Департамент 
фінансів обласної державної адміністрації. 

3. Розподіл додаткової дотації затверджується рішенням сесії обласної 
ради про обласний бюджет на 2019 рік. 

4. Додаткова дотація розподіляється між місцевими бюджетами у таких 
пропорціях: обласний бюджет – 40%, бюджети об’єднаних територіальних 
громад – 30%, районні бюджети – 25%, бюджети міст обласного значення – 
5 відсотків. 

При цьому 25% обсягу додаткової дотації, обрахованої для бюджетів 
об’єднаних територіальних громад, передається для районних бюджетів, на 
території яких утворено вказані об’єднані територіальні громади, насамперед, 
на забезпечення потреби в коштах на оплату енергоносіїв центральних район-
них лікарень, але не більше 100% видатків, відповідних районних бюджетів на 
заробітну плату працівників навчальних закладів (приведені видатки), визна-
чених у частині першій статті 103² Бюджетного кодексу України (крім педа-
гогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів 
освітньої субвенції), та енергоносії бюджетних установ галузей “освіта” та 
“охорона здоров’я” (затверджені на 2018 рік на 01.10.2018 року), фінансування 
яких відповідно до статті 103² Бюджетного кодексу України може здійсню-
ватися за рахунок додаткової дотації. 

5. Розподіл додаткової дотації для бюджетів районів, об’єднаних терито-
ріальних громад та міст обласного значення здійснюється за такими форму-
лами: 

Dmі = (D * 0,05) * (PROi(m) / ∑PROi(m)), 

де Dmі – розрахунковий обсяг додаткової дотації для бюджету міста 
обласного значення; 



 2

D – обсяг додаткової дотації, передбачений для обласного бюджету 
відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”; 

PROi(m) – приведений розрахунковий обсяг переданих видатків з утри-
мання закладів освіти та охорони здоров’я бюджету міста обласного значення; 

∑PROi(m) – сума приведених розрахункових обсягів переданих видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я бюджетів міст обласного 
значення; 

Drі = ((D * 0,25) * (PROi(r) / ∑PROi(r))) + (Dotgi(vr) * 0,25),  

де Drі – розрахунковий обсяг додаткової дотації для районного бюджету; 

PROi(r) – приведений розрахунковий обсяг переданих видатків з утри-
мання закладів освіти та охорони здоров’я районного бюджету; 

∑PROi(r) – сума приведених розрахункових обсягів переданих видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я районних бюджетів; 

Dotgi(vr) – розрахунковий обсяг додаткової дотації бюджету об’єднаної 
територіальної громади, утвореної на території відповідного району; 

Dotgі = ((D * 0,3) * (PROi(otg) / ∑PROi(otg))) –  
(((D * 0,3) * (PROi(otg) / ∑PROi(otg)))  * 0,25),  

де Dotgі – розрахунковий обсяг додаткової дотації для бюджету об’єд-
наної територіальної громади; 

PROi(otg) – приведений розрахунковий обсяг переданих видатків з утри-
мання закладів освіти та охорони здоров’я бюджету об’єднаної територіальної 
громади; 

∑PROi(otg) – сума приведених розрахункових обсягів переданих видат-
ків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я бюджетів об’єднаних 
територіальних громад; 

PROі(m)(r)(otg) = Ei + PZPi, 

де Ei – затверджені на 2018 рік у бюджетах міст обласного значення, 
районів та об’єднаних територіальних громад видатків на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв бюджетних установ галузей “освіта” та “охорона 
здоров’я”, фінансування яких відповідно до статті 103² Бюджетного кодексу 
України може здійснюватися за рахунок додаткової дотації з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я; 

PZPi – приведений річний розрахунковий фонд заробітної плати пра-
цівників навчальних закладів відповідної території, визначених у частині 
першій статті 103² Бюджетного кодексу України (крім педагогічних праців-
ників, заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів освітньої субвен-
ції), розрахований за такою формулою: 

PZPi = CHi * ZPobl,  
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де CHi – штатна чисельність працівників навчальних закладів відпо-
відної території, визначених у частині першій статті 103² Бюджетного кодексу 
України (крім педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за 
рахунок коштів освітньої субвенції) на 01.09.2018 року; 

ZPobl – середньорічна заробітна плата одного працівника навчальних 
закладів області, визначених у частині першій статті 103² Бюджетного кодексу 
України (крім педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за 
рахунок коштів освітньої субвенції), яка розраховується за такою формулою: 

ZPobl = (Vobl / 8 *12) / CHobl,  

де Vobl – касові видатки на заробітну плату працівників навчальних 
закладів області, визначених у частині першій статті 103² Бюджетного кодексу 
України (крім педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за 
рахунок коштів освітньої субвенції) за січень-серпень 2018 року; 

CHobl – штатна чисельність працівників навчальних закладів області, 
визначених у частині першій статті 103² Бюджетного кодексу України (крім 
педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за рахунок кош-
тів освітньої субвенції) на 01.09.2018 року. 

6. Розподіл додаткової дотації для обласного бюджету здійснюється за 
формулою: 

Do = D * 0,4, 

де Do – розрахунковий обсяг додаткової дотації для обласного бюджету. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


