
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
ПОСТАНОВА 

 

від 17 липня 2015 року  № 490  

 
Київ 

 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 14 січня 2015 року № 6 і 7 

 
Кабінет  Міністрів  України  п о ст ано в ля є :  

 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання 

надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник 

України, 2015 р., № 7, ст. 155) та від 14 січня 2015 року № 7 “Деякі питання надання субвенції на 

підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник 

України, 2015 р., № 7, ст. 156) зміни, що додаються. 

 

 

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК 

 

Інд. 73 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 липня 2015 року № 490 

 
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 14 січня 2015 року № 6 і 7 

 
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6: 

 

1) пункт 4 постанови виключити; 

2) у Порядку та умовах надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, затверджених зазначеною постановою: 

пункт 3 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту: 

“У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період 

за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за 

захищеними видатками зазначених навчальних закладів субвенція може спрямовуватися на їх 

капітальні видатки, зокрема на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із 

загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані, і оновлення навчальної та 

матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.”. 

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим; 

пункт 11 доповнити абзацами такого змісту: 

“Перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з 
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переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року 

№ 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, 

ст. 1090) (далі — населені пункти на тимчасово неконтрольованій території), Казначейством не 

здійснюється, крім місцевих бюджетів, які продовжують обслуговуватися органами 

Казначейства. 

Районним (міським) бюджетам, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства 

та за рахунок коштів яких здійснюється фінансування навчальних закладів, що розташовані у 

населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує 

субвенцію в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких 

навчальних закладів. Розподіл асигнувань за такими бюджетами з урахуванням зменшених 

обсягів подається Казначейству головним розпорядником субвенції за день до встановленого для 

їх перерахування строку.”; 

у пункті 12 слово “щодекади” замінити словами і цифрами “двічі на місяць до 10 та до 25 

числа”; 

у пункті 13 слово “щодекади” замінити словами “двічі на місяць”. 

 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 7: 
 

1) пункт 4 постанови виключити; 

2) у Порядку та умовах надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного 

бюджету місцевим бюджетам, затверджених зазначеною постановою: 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

“3. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних та інших 

навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки 

кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення. У разі забезпечення у повному 

обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок субвенції та за умови 

відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками зазначених 

навчальних закладів субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки. 

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених 

навчальних закладів.”; 

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції: 

“Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках 

відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з 

урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів, зазначених в абзаці першому пункту 3 цих Порядку та умов.”; 

доповнити пункт 11 абзацами такого змісту: 

“Перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з 

переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року 

№ 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, 

ст. 1090) (далі — населені пункти на тимчасово неконтрольованій території), Казначейством не 

здійснюється, крім місцевих бюджетів, які продовжують обслуговуватися органами 

Казначейства. 

Районним (міським) бюджетам, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства 

та за рахунок коштів яких здійснюється фінансування навчальних закладів, що розташовані у 

населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує 

субвенцію в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких 

навчальних закладів. Розподіл асигнувань за такими бюджетами з урахуванням зменшених 

обсягів подається Казначейству головним розпорядником субвенції за день до встановленого для 

їх перерахування строку.”; 

у пункті 12 слово “щодекади” замінити словами і цифрами “двічі на місяць до 10 та до 25 

числа”; 

у пункті 13 слово “щодекади” замінити словами “двічі на місяць”. 
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