
ЯК ОТРИМАТИ СУБВЕНЦІЮ
ПРИВАТНИМ ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ

ШКОЛА

ЗАКЛАД ОСВІТИ РОЗПОРЯДНИК СУБВЕНЦІЇ

ДО 29 БЕРЕЗНЯ

ЗАЯВА

АДРЕСАТ 
(розпорядник за місцевим бюджетом)

ЗАЯВНИК
(Найменування закладу освіту)

Керуючись пунктом 3-1 Порядку та умов надання 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 січня 2015 року № 6, та пунктом 2 
постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 
року № 193 «Про внесення змін до Порядку та умов 
надання освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам», прошу виділити (вказати 
найменування закладу освіти) цільовий обсяг освітньої 
субвенції, передбаченої для фінансування здобуття 
особою загальної середньої освіти у приватному закладі 
освіти.

Додатки:

1) відомості про контингент учнів станом на 05 січня, 05 
лютого та 05 березня 2019 року;

2) копії документів, які підтверджують відповідність 
закладу освіти вимогам, визначеним в абзацах третьому - 
сьомому пункту 2 Порядку та умов.

        Дата                       Підпис                        ПІБ 
                                                                 (керівник закладу освіти)

ЗАЯВА

Письмова заява
про надання субвенції

Відомості про контингент учнів
(окремо на 5 січня, 5 лютого, 5 березня)

Зразок на 5 березня

Зразок на 5 лютого
Зразок на 5 січня

та

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТИНГЕНТ УЧНІВ
НА 05 СІЧНЯ 2019 РОКУ

1. Найменування закладу освіти - _________________________.
2. Контингент учнів:
- початкова освіта -        учнів;
- базова середня освіта -         учнів;
- профільна середня освіта -     учнів.

        Дата                       Підпис                        ПІБ 
                                                                 (керівник закладу освіти)

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТИНГЕНТ УЧНІВ
НА 05 СІЧНЯ 2019 РОКУ

1. Найменування закладу освіти - _________________________.
2. Контингент учнів:
- початкова освіта -        учнів;
- базова середня освіта -         учнів;
- профільна середня освіта -     учнів.

        Дата                       Підпис                        ПІБ 
                                                                 (керівник закладу освіти)

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТИНГЕНТ УЧНІВ
НА 05 СІЧНЯ 2019 РОКУ

1. Найменування закладу освіти - _________________________.
2. Контингент учнів:
- початкова освіта -        учнів;
- базова середня освіта -         учнів;
- профільна середня освіта -     учнів.

        Дата                       Підпис                        ПІБ 
                                                                 (керівник закладу освіти)

на 5 січня

на 5 березня
на 5 лютого

+

Додаткові умови:

Наявність ліцензії на провадження
освітньої діяльності;

Початок провадження діяльності
до 1 вересня року, що передує
плановому бюджетному періоду;

Не банкрут;

Не перебуває у стадії ліквідації.

(місцевий орган управління освіти)


