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розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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П О Р Я Д О К 
розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 
 

1. Порядок розроблено відповідно до статті 1033 Бюджетного кодексу 
України. Порядок визначає методику розподілу між місцевими бюджетами 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі – субвенція), 
передбаченої для обласного бюджету відповідно до Закону України “Про Дер-
жавний бюджет України”. 

2. Головними розпорядниками коштів субвенції є Департамент освіти і 
науки та Департамент фінансів обласної державної адміністрації (у частині 
трансфертів для місцевих бюджетів). 

3. Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні під-
розділи з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, які визначаються рішенням відповідної місцевої 
ради про такий бюджет згідно із законодавством. 

4. Розподіл субвенції затверджується рішенням про обласний бюджет на 
відповідний рік 

5. Субвенція на наступний бюджетний рік розподіляється між обласним 
бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних тери-
торіальних громад пропорційно до кількості дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів 
загальної середньої освіти на 05 вересня поточного року. 

6. Субвенція спрямовується на надання державної підтримки для здо-
буття освіти дітьми сліпими та із зниженим зором, глухими та зі зниженим 
слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, 
з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального 
розвитку, зі складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами 
аутичного спектру) у закладах та установах освіти відповідно до частини 
другої статті 1033 Бюджетного кодексу України. 

7. За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особ-
ливими освітніми потребами здійснюються видатки на: 

1) оплату праці фахівців (перелік, яких затверджується Кабінетом Мі-
ністрів України) на основі укладених цивільно-правових договорів за: 
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проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових 
занять (послуг) відповідно до індивідуальних програм розвитку для осіб з 
особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах 
(групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів 
дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закла-
дів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, 
санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів); 

надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг із за-
безпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, які 
здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів 
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних 
закладах І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності; 

2) придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що 
дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми 
потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (гру-
пах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкіль-
ної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів до-
шкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, са-
наторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладів позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 
акредитації державної та комунальної власності. Типовий перелік спеціальних 
засобів корекції психофізичного розвитку затверджується центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну по-
літику у сфері освіти; 

3) оснащення кабінетів та/або ресурсних кімнат у відповідних закладах 
освіти та інклюзивно-ресурних центрах для надання психолого-педагогічних і 
корекційної-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами 
(придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предме-
тів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування). 

8. За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків: 

проведення чи надання додаткових корекційно-розвиткових занять (по-
слуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку учнів інклюзивних 
класів та робочим навчальним планом (індивідуальним навчальним планом 
учня) для учнів спеціальних класів (додаток 1); 

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, які 
дають змогу дитині опанувати навчальну програму. На придбання зазначених 
засобів використовується не більш як 35% загального обсягу видатків на 
кожну дитину відповідного закладу загальної середньої освіти, яка потребує 
державної підтримки. За наявності у закладі декількох дітей з особливими 
освітніми потребами з однаковими нозологіями у разі потреби можлива за-
купівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного 
користування. 
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9. Структурні підрозділи з питань освіти і науки місцевих органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування подають до Департаменту 
освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації щокварталу до 
01 числа наступного місяця інформацію про використання субвенції за фор-
мою згідно з додатком 2. 

10. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про викори-
стання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим викори-
станням та подання інформації здійснюються в установленому законодавством 
порядку. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


