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Про надання роз’яснень

Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, 
Державна казначейська служба України щодо механізму перерахування 
коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету на придбання 
підручників і посібників повідомляє.

З метою вирішення порушеного питання 20 жовтня 2015 року 
відбулась міжвідомча нарада за участю представників Міністерства 
фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Державної 
казначейської служби України, Інституту модернізації змісту освіти, 
Департаментів освіти та фінансів Київської міської державної адміністрації.

За результатами наради надаємо наступні роз’яснення.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2015 №753 

фінансування видання, придбання, зберігання та доставки підручників і 
посібників здійснюється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів 
та/або освітньої субвенції на рівні 50 відсотків.

У разі прийняття рішення міськими та районними радами про 
передачу коштів на придбання підручників обласній раді перерахування 
коштів здійснюється за кодом Тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 250380 «Інші субвенції».

Співфінансування з місцевих бюджетів (обласних бюджетів та 
бюджету міста Києва) здійснюється шляхом надання субвенції державному 
бюджету за кодом Тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів» (далі -  КТКВКМБ 250344).

Для перерахування обласними, Київською міською державними 
адміністраціями коштів вказаної субвенції у рішенні про місцевий бюджет 
мають передбачатися видатки за КТКВКМБ 250344 для виконання 
програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідної 
області Інститутом модернізації змісту освіти.

Після отримання субвенції на виконання програм соціально- 
економічного та культурного розвитку регіонів Інститут модернізації змісту 
освіти на підставі довідки Казначейства про підтвердження надходжень на



спеціальні реєстраційні рахунки вносить зміни до спеціального фонду 
кошторису в частині доходів та відповідних видатків, за процедурою, 
визначеною для внесення змін за власними надходженнями (зміни до 
паспорту бюджетної програми у зв’язку з цим не вносяться).

У кошторисі та у зведенні показників спеціального фонду кошторису 
надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів відображаються як «Надходження коштів із 
спеціального фонду бюджету -  інші доходи» за кодом бюджетної 
класифікації доходів 41032400 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів» (далі -  ККД 41032400), видатки за бюджетною програмою 
КПКВК 2201170 - за відповідними кодами економічної класифікації видатків 
в залежності від їх економічної суті.

Зазначені операції відображаються у обліку та звітності по виконанню:
- місцевих бюджетів (обласних бюджетів та бюджету міста Києва) -  як 

видатки, проведені за КТКВКМБ 250344 та кодами економічної класифікації 
видатків бюджету 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів», 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів»;

- державного бюджету як доходи за ККД 41032400 та видатки за 
КПКВК 2201170 і відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Щодо реквізитів Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти», за якими місцеві бюджети повинні перераховувати кошти: 
код ЄДРПОУ 39736985; спеціальний реєстраційний рахунок 
№ 35220696090630, відкритий у Головному управлінні Державної 
казначейської служби міста Києва (в управлінні Державної казначейської 
служби України в Подільському районі міста Києва за ККД 41032400); МФО 
820019.

Адреса Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.


