КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 квітня 2021 р.
№ 403
Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи,
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти
Відповідно до статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної
середньої освіти, що додаються.
2. Здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи,
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти,
у 2021 році згідно з додатком.
3. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах
загальної середньої освіти, передбаченого пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису
державного бюджету.
Прем’єр-міністр України
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Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2021 р. № 403
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи,
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах
загальної середньої освіти (далі — субвенція).
2. У цих Порядку та умовах термін “педагогічні працівники” означає вчителів навчальних предметів
таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної.
3. Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети
відповідно до законодавства.
4. Субвенція спрямовується на придбання:
1) ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх
філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з
використанням технологій дистанційного навчання;
2) засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної
та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
5. Обласні, Київська міська держадміністрації здійснюють придбання ноутбуків та засобів захисту
шляхом централізованої закупівлі та забезпечують постачання придбаних ноутбуків до закладів
загальної середньої освіти та їх філій і засобів захисту до пунктів проведення основної та додаткової
сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
6. За напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється придбання
ноутбуків для організації педагогічними працівниками дистанційного навчання, інших форм здобуття
загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання, в тому числі в умовах
карантину та запроваджених обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
згідно з вимогами типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого МОН.
7. Розподіл придбаних ноутбуків, визначених підпунктом 1 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється
обласними, Київською міською держадміністраціями між закладами загальної середньої освіти, в яких
наявна кількість персональних комп’ютерів (працюючих, не задіяних в управлінсько-господарській
діяльності закладу) є меншою, ніж кількість педагогічних працівників (за основним місцем роботи),
у такій черговості:
1) заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти не менш як 250 осіб та опорні
заклади з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб;
2) заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти не менш як 100 осіб;
3) інші заклади загальної середньої освіти.
Забезпечення всіх закладів загальної середньої освіти ноутбуками здійснюється з обов’язковим
досягненням співвідношення один персональний комп’ютер (працюючий, не задіяний в управлінськогосподарській діяльності закладу) на одного педагогічного працівника (за основним місцем роботи).
У разі досягнення такого співвідношення для всіх закладів загальної середньої освіти області
дозволяється здійснити придбання додаткових ноутбуків для опорних закладів загальної середньої
освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб.
У разі досягнення такого співвідношення для всіх закладів загальної середньої освіти м. Києва
дозволяється здійснити придбання додаткових ноутбуків для закладів загальної середньої освіти, що
мають понад 50 відсотків персональних комп’ютерів, строк придбання яких становить понад п’ять років.
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8. Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних закладів загальної
середньої освіти та використовуються виключно для організації освітнього процесу у закладі загальної
середньої освіти. У разі встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами за
наказом керівника закладу освіти ноутбуки на період дії такої заборони можуть надаватися у
користування педагогічним працівникам з метою належної організації освітнього процесу.
9. Використання субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної
середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання здійснюється на засадах
співфінансування:
для обласних бюджетів, бюджету м. Києва та бюджетів міських територіальних громад, чисельність
населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила понад 40 000 осіб: не більш як 70 відсотків — за
рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р.
становила менш як 40 000 осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад:
не більш як 90 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків — за рахунок коштів
місцевих бюджетів;
для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та
населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення: не більш як 95 відсотків — за рахунок субвенції та
не менш як 5 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду
регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам,
включаючи залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Обов’язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих
бюджетів за цільовим призначенням.
Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.
10. За напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється придбання:
дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри для учасників зовнішнього незалежного оцінювання,
інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників;
дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування;
халатів ізоляційних медичних одноразових та захисних щитків для інструкторів, старших
інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників.
11. Розподіл придбаних засобів захисту, визначених підпунктом 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється обласними, Київською міською держадміністраціями відповідно до потреб пунктів проведення
основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, з урахуванням кількості
тестувань, залучених осіб та аудиторій у кожному пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
12. Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів,
підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, субвенцію на рахунки бюджетів
територіальних громад, відкриті в таких органах.
13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється відповідно до закону.
14. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється в
порядку, передбаченому законодавством.
15. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені)
оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в
органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому
законодавством порядку.
16. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН інформацію
про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування) у розрізі
закладів освіти, для яких здійснено придбання ноутбуків.
17. МОН щомісяця проводить аналіз ефективності використання коштів субвенції та стану
досягнення відповідних співвідношень і до 20 числа інформує Мінфін.
18. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також
контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
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Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2021 р. № 403
РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти у 2021 році
тис. гривень

Код бюджету

Назва місцевого бюджету

Обсяг субвенції (загальний фонд)
придбання ноутбуків для педагогічних
придбання засобів захисту, необхідних
працівників комунальних закладів загальної
для організації протиепідемічних
середньої освіти та їх філій для організації
заходів під час проведення основної
дистанційного навчання, інших форм здобуття
та додаткової сесій зовнішнього
загальної середньої освіти з використанням
незалежного оцінювання в 2021 році
технологій дистанційного навчання
(видатки споживання)
(видатки розвитку)

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

758,8

39181,6

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

694

34104,4

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

1604,3

80471,3

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

862,6

39956,8

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

666,4

32662,9

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

814,7

40029

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

823,8

40519,7

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

741,5

37834,4

10100000000

Обласний бюджет Київської області

952,7

53865,4

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

451,9

22988

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

294,6

13140,4

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

1482

67077,9

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

538

28240,2

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

1226,3

63996,5

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

621,3

32554,8
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Код бюджету

Назва місцевого бюджету

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

18100000000

Продовження додатка

Обсяг субвенції (загальний фонд)
придбання ноутбуків для педагогічних
придбання засобів захисту, необхідних
працівників комунальних закладів загальної
для організації протиепідемічних
середньої освіти та їх філій для організації
заходів під час проведення основної
дистанційного навчання, інших форм здобуття
та додаткової сесій зовнішнього
загальної середньої освіти з використанням
незалежного оцінювання в 2021 році
технологій дистанційного навчання
(видатки споживання)
(видатки розвитку)
844

39269,9

Обласний бюджет Сумської області

428,6

23146,6

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

484,3

26398,4

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

1259,6

58653

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

538,7

26930,7

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

683,1

32615,5

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

596,3

27635,7

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

546,1

25201

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

532,9

22895

26000000000

Бюджет м. Києва

1553,5

70630,9

20000

980000

Усього
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