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ПОРЯДОК 

розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  

між місцевими бюджетами області 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу Харківською обласною 

державною адміністрацією додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 

(далі – додаткова дотація), передбаченої обласному бюджету, між місцевими 

бюджетами області.  

 

2. Додаткова дотація, відповідно до вимог статті 103
6
 Бюджетного кодексу 

України спрямовується на:  

видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103
2
 

Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), (крім видатків на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених 



 2 

пунктами 1-6 частини першої статті 103
2
 Кодексу, а також навчальних закладів, 

визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103
2
 Кодексу, в частині 

здобуття повної загальної середньої освіти);  

видатки закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3 частини першої 

статті 89 та у пункті 3 частини першої статті 90 Кодексу, на оплату 

комунальних послуг і енергоносіїв.  

 

3. Розподіл додаткової дотації між обласним бюджетом та іншими 

місцевими бюджетами області здійснюється у таких пропорціях:  

30 відсотків – для обласного бюджету;  

70 відсотків – для бюджетів міст обласного значення, районів та 

об’єднаних територіальних громад.  

 

4. Розподіл додаткової дотації між бюджетами міст обласного значення, 

районів та об’єднаних територіальних громад (Vd) здійснюється в таких 

пропорціях:  

50 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги обсягів освітньої та 

медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачених 

у Законі України або проекті Закону України про Державний бюджет України 

на плановий бюджетний рік;  

50 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги приведеного індексу 

відносної податкоспроможності місцевих бюджетів.  

 

5. Розрахунок обсягу додаткової дотації здійснюється за формулою:  

 

Vd i = Vd i1 + Vd i2 

 

де Vd i – розрахунковий обсяг додаткової дотації для місцевого бюджету;  

 



 3 

Vd i1 – розрахунковий обсяг додаткової дотації для місцевого бюджету по 

питомій вазі обсягу освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що обраховується за формулою: 

 

Vd i1 = Vd * 0,5 * Vs і / Vs 

 

де Vs і – обсяг освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, 

передбачений відповідному місцевому бюджету на плановий бюджетний рік;  

 

Vs  – загальний обсяг освітньої та медичної субвенції з державного бюджеті 

для місцевих бюджетів міст обласного значення, районів та об’єднаних 

територіальних громад області на плановий бюджетний рік; 

 

Vd i2 – розрахунковий обсяг додаткової дотації для місцевого бюджету по 

питомій вазі приведеного індексу відносної податкоспроможності місцевих 

бюджетів, що обраховується за формулою: 

 

Vd i2 = Vd * 0,5 * К і / ∑ К і 

 

де К і – приведений індекс відносної податкоспроможності місцевих 

бюджетів – коефіцієнт, що визначається як сума середнього індексу 

податкоспроможності місцевих бюджетів, значення якого дорівнює 1, та 

показника, який відображає різницю між середнім індексом 

податкоспроможності місцевих бюджетів та індексом податкоспроможності 

відповідного бюджету.  

Приведений індекс відносної податкоспроможності місцевих бюджетів 

визначається за формулою: 

 

К і  = 1+ (1 – I і )  
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де I i – індекс податкоспроможності – коефіцієнт, що визначає рівень 

податкоспроможності зведеного бюджету міста обласного значення, бюджету 

об’єднаної територіальної громади, районного бюджету порівняно з 

аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах міст обласного 

значення, районів і бюджетах об’єднаних територіальних громад області у 

розрахунку на одну людину. 

 

Індекс податкоспроможності місцевих бюджетів визначається за такою 

формулою:  

 

І і = (D i / N i) / (∑ D i / ∑ N i) 

 

де D i – фактичні надходження доходів до місцевих бюджетів, визначених 

пунктом 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України за останній 

звітний рік (з урахуванням коригування надходжень податку на доходи 

фізичних осіб по відповідних місцевих бюджетах, у тому числі по бюджетах 

новоутворених об’єднаних територіальних громад, що переходять на прямі 

відносини з державним бюджетом з початку планового бюджетного року та 

відповідних районних/міських бюджетах);  

 

N i – чисельність наявного населення міст, районів та об’єднаних 

територіальних громад станом на 01 січня року, що передує плановому з 

урахуванням кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб та 

чисельності населення новоутворених громад. 

 

 

Директор Департаменту фінансів 

Харківської обласної 

державної адміністрації                                            С. ОВСЯННІКОВ 


