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ПОРЯДОК 

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

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  
на 2023 рік 

 

1. Порядок розроблено відповідно до статті 1036 Бюджетного кодексу 
України, який визначає методику розподілу між місцевими бюджетами обсягу 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я (далі – додаткова дотація), передбаченого для обласного 
бюджету на 2023 рік. 

2. Розподіл додаткової дотації між місцевими бюджетами затверджується 
начальником обласної військової адміністрації. 

3. Розрахунок обсягу дотації здійснюється за такими формулами: 

1) для бюджетів територіальних громад: 

Dtgі = (D * 0,5) * (PROtgi) / ∑PROtgi), 

де Dtgі – розрахунковий обсяг додаткової дотації для бюджету територі-
альної громади; 

D – обсяг додаткової дотації, передбачений в державному бюджеті на 
2023 рік для обласного бюджету; 

PROtgi – приведений розрахунковий обсяг переданих видатків з утри-
мання закладів освіти та охорони здоров’я відповідної територіальної громади; 

∑PROtgi – сума приведених розрахункових обсягів переданих видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я територіальних громад. 

PROitg = ROitg * Kgn, 

де ROitg – розрахунковий обсяг переданих видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я відповідної територіальної громади;  

Kgn – коефіцієнт густоти населення відповідної територіальної громади. 
На 2022 рік Kgn дорівнює для територіальної громади з густотою населення на 
1 км2: до 100 осіб/км² – 1,0; від 100 до 200 осіб/км² – 0,85; від 200 до 
300 осіб/км² – 0,7; від 300 до 400 осіб/км² – 0,55; більше 400 осіб/км² – 0,4. 

ROtgі = Ei + ZPPi + PZPZi, 

де Ei – затверджені в місцевих бюджетах територіальних громад на 2022 рік 
(зі змінами на 01.10.2022 року) видатки на оплату комунальних послуг та 
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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 бюджету міс-
цевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я; 

ZPPi – затверджені на 2022 рік (зі змінами на 01.10.2022 року) в місцевих 
бюджетах територіальних громад видатки на заробітну плату працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти (крім педагогічних праців-
ників, заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів освітньої суб-
венції); 

PZPZi – приведений річний розрахунковий фонд заробітної плати пра-
цівників закладів загальної середньої освіти відповідної територіальної гро-
мади, визначених у частині першій статті 103² Бюджетного кодексу України 
(крім педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за рахунок 
коштів освітньої субвенції). 

PZPZi = CHi * ZPobl,  

де CHi – штатна чисельність працівників закладів загальної середньої освіти 
відповідної територіальної громади, визначених у частині першій статті 103² 
Бюджетного кодексу України (крім педагогічних працівників, заробітна плата 
яких фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції) на 01.09.2022 року; 

ZPobl – середньорічна заробітна плата одного працівника закладів загаль-
ної середньої освіти області, визначених у частині першій статті 103² Бюд-
жетного кодексу України (крім педагогічних працівників, заробітна плата яких 
фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції), яка розраховується за 
такою формулою: 

ZPobl = (Vobl / 9 *12) / CHobl,  

де Vobl – касові видатки на заробітну плату працівників закладів загаль-
ної середньої освіти області, визначених у частині першій статті 103² Бюджет-
ного кодексу України (крім педагогічних працівників, заробітна плата яких 
фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції) за січень-вересень 2022 року; 

CHobl – штатна чисельність працівників закладів загальної середньої 
освіти області, визначених у частині першій статті 103² Бюджетного кодексу 
України (крім педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за 
рахунок коштів освітньої субвенції) на 01.09.2022 року; 

2) для обласного бюджету: 

Do = D * 0,5, 

де Do – розрахунковий обсяг додаткової дотації для обласного бюджету. 
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