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Формула розподілу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 
 

1.  Установити на 2021 рік наступний порядок розподілу субвенції на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти, а 

саме:  

  

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у закладах дошкільної освіти (видатки споживання) розподіляється між 

головними розпорядниками коштів міського бюджету за формулою: 

 

Si = Ki х Nсп  

 

де Si – обсяг субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами у закладах дошкільної освіти (видатки споживання); 

Ki - кількість дітей інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти станом на 5 

вересня поточного року, що фінансуються з і-го місцевого бюджету;  

Nсп – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 1 дитину інклюзивних 

груп в закладах дошкільної освіти у відповідному бюджетному році, який визначається як 

частка від ділення загального обсягу субвенції  у закладах дошкільної освіти (видатки 

споживання), передбаченої міському бюджету в обласному бюджеті на відповідний 

плановий рік, та загальної кількості дітей інклюзивних груп станом на 5 вересня 

поточного року. 

 

Nсп  на плановий рік дорівнює 11383,60. 

 

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у закладах дошкільної освіти (видатки розвитку) розподіляється між 

головними розпорядниками коштів міського бюджету за формулою: 

 

Ri = Gi х Nрз  

 

де Ri – обсяг субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами у закладах дошкільної освіти (видатки розвитку); 

Gi - кількість інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти станом на 5 вересня 

поточного року, що фінансуються з і-го місцевого бюджету;  

Nрз – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 1 дитину інклюзивних груп 

в закладах дошкільної освіти у відповідному бюджетному році, який визначається як 

частка від ділення загального обсягу субвенції у закладах дошкільної освіти (видатки 

розвитку), передбаченої міському бюджету в обласному бюджеті на відповідний плановий 

рік, та загальної кількості інклюзивних груп станом на 5 вересня поточного року.  

 

Nрз  на плановий рік дорівнює 7720,50. 
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