
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Пленарне засідання сьомої позачергової сесії восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

21 жовтня 2021 року № 317 
 
 

  
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, 

Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Київської, Запорізької, 
Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Волинської, Львівської, Рівненської 
обласних рад та Донецької, Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 101 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення 
фінансування закладів освіти відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до депутатів 
Сумської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Київської, 
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Волинської, 
Львівської, Рівненської обласних рад та Донецької, Луганської обласних військово-
цивільних адміністрацій, що додається на 1 аркуші. 

 
2. Надіслати Звернення на адреси Сумської, Дніпропетровської, 

Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Київської, Запорізької, Херсонської, 
Миколаївської, Одеської, Вінницької, Волинської, Львівської, Рівненської обласних 
рад та Донецької, Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій. 
 

 

 

      ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



Звернення 

депутатів Полтавської обласної ради 

до депутатів Сумської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, 

Черкаської, Київської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, 

Вінницької, Волинської, Львівської, Рівненської обласних рад та 

Донецької, Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій 

 

Згідно з вимогами підпункту а) пункту 2 частини першої статті 90 

Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з обласних 

бюджетів, а саме з обласного бюджету, належать видатки на загальну середню 

освіту, в тому числі: спеціальні школи, ліцеї (засновником яких є обласна рада); 

навчально-реабілітаційні центри; заклади спеціалізованої освіти (мистецькі, 

спортивні, наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою). 

До закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету, зараховані 

діти з інших територій України. Зокрема, з 01 вересня 2021 року за рахунок 

коштів обласного бюджету здійснюється навчання 182 дітей, які є мешканцями 

інших областей України (Сумська 41 учень, Дніпропетровська 29 учнів, 

Кіровоградська 25 учнів, Харківська 22 учні, Черкаська 14 учнів, Донецька 

12 учнів, Київська 11 учнів, Луганська 10 учнів, Запорізька 6 учнів, Херсонська 

3 учні, Миколаївська, Одеська та Вінницька по 2 учні, Волинська, Львівська та 

Рівненська по 1 учню).  

Бюджетні видатки на утримання 182 учнів з інших областей в середньому 

на рік складають 11,1 млн. грн, що призводить до значного навантаження на 

обласний бюджет. 

На даний час питання зарахування дітей з інших регіонів України 

залишається неврегульованим на державному рівні.  

Разом з тим, статтею 101 Бюджетного кодексу України місцевим радам 

надано право передбачати у відповідних бюджетах міжбюджетні трансферти 

між місцевими бюджетами. Умови надання таких трансфертів визначаються 

відповідним договором сторін. 

З огляду на викладене вище, ми, депутати Полтавської обласної ради, 

звертаємося до Вас з проханням розглянути це звернення на сесіях обласних 

рад та прийняти рішення про укладення договорів щодо виділення 

міжбюджетних трансфертів Полтавській області для забезпечення здобувачів 

освіти освітніми послугами в закладах нашої області.  

 
Прийнято на пленарному 
засіданні сьомої позачергової сесії 
Полтавської обласної ради 
восьмого скликання 
21 жовтня 2021 року 

 

 

 

 


