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Щодо надання відповіді на лист  

 
Державна казначейська служба України (далі – Казначейство України) 

розглянула Ваш лист від 20.10.2014 №80-вих (вх. № 899-ф. від 21.10.2014) на 
отримання інформації щодо фінансування навчальних закладів, що знаходяться в 
зоні проведення антитерористичної операції, та повідомляє.  

На виконання статті 14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»  
від 20.03.2003 № 638-IV, постанови Правління Національного банку України 
«Про призупинення здійснення фінансових операцій» від 06.08.2014 № 466, 
доручень Президента України, рішень Ради національної безпеки і оборони 
України, доручень Кабінету Міністрів України призупинено казначейське 
обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших 
клієнтів на території, яка не контролюється українською владою.  

Також банки України, небанківські установи та оператори поштового 
зв’язку, які є учасниками платіжних систем, призупинили здійснення усіх видів 
фінансових операцій на зазначеній території. 

Видатки на функціонування вищих навчальних закладів з державного 
бюджету здійснюються за бюджетними програмами Міністерства освіти і науки 
України 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики», 2201160 «Підготовка 
кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення 
діяльності їх баз практики».  

У січні-вересні поточного року Міністерству освіти і науки України як 
головному розпоряднику коштів, відкрито асигнування у повному обсязі 
планових призначень на зазначений період, у т.ч. і для вищих навчальних 
закладів. 

При цьому повідомляємо, що інформацією щодо видатків в розрізі 
окремих вищих навчальних закладів та виплати стипендій студентам, які є 
вільними слухачами у зв’язку із переїздом із зони антитерористичної операції, 
Казначейство України не володіє, оскільки не веде облік за окремими напрямами 
і кошти виділяються в цілому на бюджетну програму. Зазначений облік веде 
головний розпорядник. 

Загалом вищим навчальним закладам у Донецькій області на січень-
вересень 2014 року за загальним фондом державного бюджету за зазначеними 
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програмами передбачено асигнування в сумі 845 750,5 тис. грн, в т.ч.:  
у липні – 115 612,4 тис. грн, у серпні – 58 642,1 тис. грн,  
у вересні – 91 408,2 тис. гривень.  

Станом на 30.09.2014 асигнування спрямовано в сумі 845 383,5 тис. грн 
або 99,9 відсотка передбачених асигнувань, в т.ч.: у липні – 115 851,4 тис. грн,  
у серпні – 58 642,1 тис. грн, у вересні – 91 041,2 тис. гривень. Касові видатки 
становили 666 475,3 тис. грн або 78,8 відсотка спрямованих асигнувань, в тому 
числі: у липні – 71 005,4 тис. грн, у серпні – 20 274,8 тис. грн, у вересні – 
32 534,9 тис. гривень. 

В цілому вищим навчальним закладам у Луганській області на січень-
вересень поточного року за загальним фондом державного бюджету за 
зазначеними програмами передбачено асигнування в сумі 332 417,6 тис. грн, в 
тому числі: у липні – 42 824,9 тис. грн, у серпні – 22 824,3 тис. грн,  
у вересні – 36 295,0 тис. гривень.  

Станом на 30.09.2014 асигнування спрямовано в сумі 332 417,6 тис. грн. 
або 100,0 відсотка передбачених асигнувань, в т.ч.: у липні – 42 824,9 тис. грн,  
у серпні – 9 531,8 тис. грн, у вересні – 49 587,5 тис. гривень. Касові видатки 
становлять 234 146,4 тис. грн або 70,4 відсотка спрямованих асигнувань, в тому 
числі: у липні – 9 216,9 тис. грн, у серпні – 1 915,0 тис. грн,  
у вересні – 2 926,7 тис. гривень. 

Планові асигнування на жовтень-грудень поточного року виділяються 
відповідно до обсягів, що доведені Міністерством фінансів України  розписом 
державного бюджету на 2014 рік, та спрямовуються головним розпорядником 
коштів – Міністерством освіти і науки України. 

Враховуючи зазначене, Казначейством України відповідно до діючого 
законодавства вживаються всі можливі заходи щодо здійснення видатків на 
функціонування вищих навчальних закладів в Донецькій та Луганській областях, 
які знаходяться на контрольованій українською владою території.  

Щодо терміну надання відповіді на Ваш лист від 20.10.2014 №80-вих 
зазначаємо, що Ваш лист за своїм змістом та суттю підпадає під дію Закону 
України «Про звернення громадян» з терміном розгляду 30 днів. 

У разі отримання Вашого запиту щодо надання інформації за формою та 
вимогами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної 
інформації», Казначейство України розгляне його у терміни, встановлені чинним 
законодавством, тобто протягом 5 робочих днів. 
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