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Особливості розподілу освітньої субвенції у 2023 році

Підготовка розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетам на 2023 рік
проходила в дуже складних умовах війни, масових внутрішніх міграцій вчителів та
учнів, пріоритетності підтримки безпекового сектору.

Кількість учнів закладів загальної середньої освіти зменшилася на 5 % порівняно з
вереснем 2021 року, а загальний обсяг коштів, виділених на освітню субвенцію з
державного бюджету, зменшено на 20 % порівняно з 2022 бюджетним роком до
87,5 млрд грн.

З метою відстеження міграції учнів МОН вперше запровадило збір персональних
даних всіх учнів закладів загальної середньої освіти, подібний до збору
персональних даних про вчителів, що був запроваджений роком раніше.

МОН вирішило зберегти формулу розподілу освітньої субвенції, яка
використовувалася з 2018 по 2022 роки, з двома суттєвими змінами, які діятимуть
лише у 2023 бюджетному році (додаткові години; коефіцієнт 0,9).



Корисні посилання:

Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої
субвенції на 2023 рік» (зміни до Формули розподілу освітньої субвенції і Порядку та
умов надання освітньої субвенції): hZps://cuZ.ly/k2poUq2

Міністерство освіти і науки України за підтримки шведсько-українського проєкту
«Підтримка децентралізації в Україні» (SALAR Internaronal) підготувало інформаційні
довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для обласних бюджетів та бюджетів
територіальних громад на 2023 рік.

Листи-розʼяснення, фінальні розрахунки обсягів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік (simulator 2023_30.12.22.xlsx) та інформаційні
довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для обласних бюджетів та
бюджетів територіальних громад на 2023 рік: hZps://cuZ.ly/32zCScn

https://cutt.ly/k2poUq2
https://cutt.ly/32zCScn


Основа Формули залишилася без змін

Обсяг 
освітньої 
субвенції 

для 
громади 

= 
Кількість 

учнів в 
громаді 

/ РНК х Навчальний 
план, год / 

18 год 
(ставка 1 
вчителя) 

х 
Середня 

ЗП 
вчителя 

 Кількість 
нормативних класів

Кількість 
навчальних годин, які має отримати учень 

Кількість 
ставок вчителів

Обсяг коштів, необхідний для оплати 
праці такої кількості вчителів



Основні зміни у Формулі розподілу освітньої субвенції на 2023 рік

Навчальний план – середня кількість годин на тиждень у класах (визначається 
типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти)

У 2023 році обсяг освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів
визначається без урахування додаткових годин навчального плану для
учнів групи I на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні
заняття тощо.

Додаткові години можна 
фінансувати і з освітньої 
субвенції, і з місцевого 
бюджету – див. додаткові 
розʼяснення МОН за 
посиланням 
hPps://cuP.ly/32zCScn

https://cutt.ly/32zCScn


Основні зміни у Формулі розподілу освітньої субвенції на 2023 рік

У 2023 році до обсягу освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів
(без урахування обсягів освітньої субвенції обласним бюджетам,
передбачених на оплату простою) застосовується коефіцієнт 0,9.

Розрахункову наповнюваність класів (РНК) для кожного засновника
закладів загальної середньої освіти було збережено саме на тому
значенні, що використовувалося при обрахунку обсягу освітньої
субвенції на 2022 рік.



Основні зміни у Формулі розподілу освітньої субвенції на 2023 рік

Освітня субвенція в частині оплати простою = 2/3 посадового окладу 
вчителя вищої категорії з підвищенням на 10 % (постанова КМУ від 
11.01.2018 № 22) х кількості педагогічних працівників ЗЗСО, яким (в 
яких) оголошено простій в області х 22 % нарахування ЄСВ. 

Освітня субвенція в частині оплати простою передбачається в обласних бюджетах.

ОВА мають щомісяця здійснювати фінансування простою відповідно до фактичної кількості
педпрацівників, яким оголошено простій, та встановлених їм посадових окладів (ставок заробітної
плати) згідно з тарифними розрядами і з передбаченими для них підвищеннями.

Територіальні громади, в яких є заклади загальної середньої освіти на простої, повинні будуть
звертатися до ОВА за цими коштами, підтверджуючи щомісяця до 10 числа фактичну кількість
вчителів, яким оголошено простій.

Освітня субвенція для оплати простою для педагогічних працівників закладів професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не передбачена.



АІКОМ – джерело даних для розподілу освітньої субвенції

У разі виявлення помилок у вихідних даних, що використовуються при розподілі освітньої
субвенції, рекомендуємо кожному закладу освіти невідкладно здійснити відповідні
коригування персональних даних учнів в програмно-апаратному комплексі
«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ»).

Перерозподіл обсягу освітньої субвенції може бути здійснено виключно з
об’єктивних причин, які не враховані у формулі розподілу освітньої субвенції,
зокрема помилково врахований контингент учнів, суттєва міграція учнів тощо.

Наголошуємо на критичній необхідності підтримування бази з
персональними даними учнів в актуальному стані протягом усього року.
Це дозволить МОН оперативно відслідковувати міграції учнів і за потреби
здійснювати перерозподіл освітньої субвенції. Перерозподіл освітньої
субвенції можливий тільки на основі персональних даних учнів.



Залишки освітньої субвенції у 2023 році

Відповідно до статті 32 Закону України «Про Державний бюджет на 2023 
рік» залишки освітньої субвенції, які утворилися на кінець 2022 року, 
автоматично спрямовані до спеціального фонду освітньої субвенції МОН. 

Залишки освітньої субвенції становлять 3,2 млрд гривень.

Ці кошти будуть спрямовані передусім на:
- оплату праці педагогічним працівникам (в усіх проявах – заборгованість по зарплаті 
на окупованих територіях, виправлення помилок, міграція учнів тощо);
- погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2022 році. 
За рахунок залишків освітньої субвенції також фінансуватимуться територіальні 
громади, які будуть звільнені від російських окупантів та відновлять освітній процес. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
ГОТОВА ВІДПОВІСТИ НА ВАШІ 

ЗАПИТАННЯ


