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Хорунжак Н. М., Кощинець М. І. Адміністративні трансформаційні процеси в Україні та їх вплив на фінансове 
забезпечення й облік у сфері освіти

Метою статті є критична оцінка та порівняння сучасних і попередніх підходів до фінансового забезпечення та обліку у сфері освіти для виро-
блення рекомендацій, спрямованих на усунення прогалин і недоліків, організації ефективної інформаційної системи управління освітніми заклада-
ми та раціонального витрачання бюджетних коштів у них. У результаті дослідження доведено вплив зміни системи управління та фінансування 
на організацію обліку, виділено нові умови та вимоги до неї в освітніх закладах територіальних громад. На основі аналізу показників надходжень і 
напрямів витрачання коштів місцевих бюджетів зроблено висновок про оптимістичний прогноз розвитку сфери освіти територіальних громад. 
Ідентифіковано вплив інновацій у фінансуванні та адміністративних трансформаціях на систему управління освітою в селах і селищах, а також 
організацію обліку в них. Визначено особливості й організаційну специфіку формування суб’єктів обліку, повноваження органів управління освітою 
в питаннях реалізації завдання зі створення облікової системи виконання кошторису. Обґрунтовано, що надання автономії освітнім закладам 
має позитивний вплив на управління ними і їх фінансовими ресурсами, але суттєво ускладнює питання обліку. Для вирішення проблемних питань 
побудовано загальну схему формування системи обліку у сфері освіти в умовах децентралізації та покрокову схему реалізації цього завдання. Пер-
спективами подальших досліджень у даному напрямі є формування методики та техніки обліку операцій, які здійснюються суб’єктами освіти, 
зокрема облікове відображення тендерних закупівель і інших; розробка рекомендацій щодо економічного обґрунтування рішення з вибору способу 
ведення обліку закладом освіти. Подальший розвиток досліджень питань ведення й організації обліку у сфері освіти в умовах децентралізації 
дасть змогу підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів і сприятиме зростанню якості освітніх послуг.
Ключові слова: державний сектор, бюджет, освіта, фінансування, бухгалтерський облік, децентралізація, управління, організація обліку.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-308-316
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 17.
Хорунжак Надія Михайлівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний 
університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46009, Україна)
E-mail: nadija_choru@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7434-5456
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2113534/nadiia-khorunzhak/
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200936777
Кощинець Маріанна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Національ-
на академія внутрішніх справ (пл. Солом’янська, 1, Київ, 03035, Україна)
E-mail: kmarianna80@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9301-0432

UDC 657.1
JEL: I22; I28; М41; М48

Khorunzhak N. M., Koshchynets M. I. The Administrative Transformation Processes in Ukraine and their Impact on Financial provision and Accounting  
in the Sphere of Education

The article is aimed at critical evaluation and comparison of the modern and the preliminary approaches to financial provision and accounting in the sphere of 
education to develop recommendations for eliminating gaps and shortcomings, organizing an effective information system of management for educational insti-
tutions and rationally spending budget funds in them. As a result of the research, the impact of changes in the management and financing system on the organi-
zation of accounting is proved, new conditions and requirements for such organization in educational institutions of territorial communities are allocated. Based 
on the analysis of indicators of revenues and directions of expenditures of local budgets, it is concluded about an optimistic forecast of the development of the 
education sector of territorial communities. The impact of innovations in terms of financing and administrative transformations on the education management 
system in villages and settlements, as well as the organization of accounting in them, is identified. The peculiarities and organizational specifics of the formation 
of accounting entities, the powers of education management bodies in the implementation of the task of creating an accounting system for the implementation 
of the budget are determined. It is substantiated that granting autonomy to educational institutions has a positive impact on the management of them and their 
financial resources, but significantly complicates the issue of accounting. To solve some problematic issues, a general scheme for the formation of a accounting 
system in the sphere of education in the conditions of decentralization and a step-by-step scheme for the implementation of this task have been built. Prospects 
for further research in this direction are the formation of methodology and techniques for accounting operations carried out by educational entities, in particular, 
accounting display of tender and other purchases; development of recommendations on the economic substantiation of the decision on the choice of accounting 
method by the educational institution. Further development of research on the issues of keeping and organizing accounting in the sphere of education in the 
context of decentralization will increase the efficiency of spending budget funds and contribute to the growth of the quality of educational services.
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Освітня галузь є важливою складовою укра-
їнської економіки, яка формує її трудову ре-
сурсну базу. Так чи інакше, кожна складова 

освіти має свій вплив на цей показник. Попри певну 
завуальованість прямого впливу окремих складових 
сфери освіти (наприклад, дошкільних закладів чи за-
гально-освітніх шкіл) на нього, у комплексі вони ви-
значають не просто рівень освіти в державі, а форму-
ють якість і професійність її фахівців.

На вагомість освіти вказує той факт, що в держав-
ному бюджеті на 2021 р. Міністерству освіти і науки 
України передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн,  
що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 р. В основному 
це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня – 
на 20% та з 1 грудня 2021 р. – на 8,4%. 

Із зазначеної суми загальнодержавні видат-
ки (субвенції) становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 
млрд грн більше, ніж торік (табл. 1) [3]. 

Увага до освіти завжди є пріоритетом для розви-
нених країн. Звичайно, на їх фоні наведені вище дані є 
далеко не ідеальними, однак навіть маленькі зрушен-
ня здатні забезпечувати певні преференції та сприяти 
розвитку освітнього процесу. Попри складність фор-
мули розподілу освітньої субвенції між місцевими бю-
джетами, прописаної відповідною урядовою постано-
вою [16], наразі сформовано новий механізм фінансу-
вання освіти, а також змінено засади функціонування 
й управління низкою закладів освіти, що пов’язано з 
адміністративною реформою та створенням терито-
ріальних громад. За таких умов також суттєво зміню-
ється не лише система управління освітою, а й підхід 
до здійснення обліку. Загалом організація обліку у 

сфері освіти в умовах модернізації супроводжується 
потребою адаптації не лише до введених національ-
них бухгалтерських стандартів для державного секто-
ра, а й урахування реорганізаційних змін, пов’язаних з 
децентралізацією. З огляду на це актуальним є дослі-
дження проблем, що виникають через наявність бага-
тьох неврегульованих питань, пов’язаних як із фінан-
совим забезпеченням діяльності закладів освіти, так і 
з організацією обліку в них. 

Ця проблема тісно пов’язана із забезпеченням 
виконання важливого завдання з раціонального вико-
ристання фінансових ресурсів у сфері освіти та ефек-
тивного управління ними для формування базових 
засад надання якісних освітніх послуг. Комплексне 
розв’язання такого завдання лежить в площині облі-
кової теорії, теорії фінансів та інших суміжних наук.

За період реформування бухгалтерського об-
ліку в державному секторі в напрямі форму-
вання ефективної єдиної інформаційної сис-

теми управління державними фінансами в Україні 
з’явилося багато критичних публікацій, метою яких 
було проаналізувати переваги та недоліки реалізова-
них інновацій (впровадження нацстандартів і плану 
рахунків для держсектора) і запропонувати можливі 
шляхи вирішення виявлених проблем. 

Дослідженням питаннями організації обліку в 
державному секторі на засадах його стандартизації 
займалися такі вчені та практики, як: Адамик О. В., 
Гізатуліна Л. В., Шамрай Г. М. [5], Cарапіна О. А., Єре-
мян О. М. [13], Ловінська Л. Г. [9], Сисюк С. В. [14], 
Сушко Н. І. [15] та багато інших. 

Таблиця 1

Видатки з Державного бюджету України на розвиток освіти і науки у 2021 р., млрд грн

Субвенції за видами Інші державні видатки на освіту

Освітня субвенція (на передбачене підви-
щення заробітної плати з 01.01.2021 р.  
на 20% та з 01.12.2021 р. на 8,4%)

99,65 Підготовка кадрів закладами вищої та фахової перед-
вищої освіти 26,6

Субвенція на програму «Нова українська 
школа» (НУШ) 1,42 Виплата академічних стипендій 3,94

Субвенція на реалізацію програми «Спро-
можна школа для кращих результатів» 1,0 Наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та науко-

вих установ 0,82

Субвенція на створення навчально-прак-
тичних центрів професійної освіти 0,15

Забезпечення діяльності Національного фонду до-
сліджень, грантова підтримка наукових досліджень і 
науково-технічних (експериментальних) розробок

0,73

Субвенція на надання державної підтрим-
ки особам з особливими освітніми потре-
бами (ООП)

0,5
Підтримка пріоритетних напрямів наукових дослі-
джень і науково-технічних (експериментальних) роз-
робок у закладах вищої освіти

0,10

Виконання зобов’язань України у сфері міжнародно-
го науково-технічного та освітнього співробітництва, 
участь у рамковій програмі Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій

0,33

Усього (зростання на 20,1) 103,7 Усього (зростання на 6,5) 35,8

Джерело: складено за [3].
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Однак у більш вузько спеціалізованому напрямі, 
такому як облік у сфері освіти, публікацій дещо мен-
ше. При цьому критичний аналіз практики вказує на 
об’єктивну необхідність більш детального висвітлення 
специфіки такого обліку в сучасних умовах. Зокрема, 
Бенько І. та Сисюк С., досліджуючи напрями вдоскона-
лення обліку та контролю, зауважують, що залучення 
закладів освіти до сфери ринкових відносин привело 
до активного розширення напрямів підприємницької 
діяльності в даному секторі економіки, що зумовило 
підвищення вимог до системи обліку як інформацій-
ної бази управління. Це вимагає відповідної адекват-
ної реакції обліково-аналітичної системи та зумовлює 
потребу її розвитку й удосконалення [1, с. 147].

Таким чином, однією з проблем, що ініціює про-
цес дослідження шляхів удосконалення систе-
ми обліку, є дефіцит фінансового забезпечення 

діяльності бюджетних установ, який вимагає макси-
мального використання всіх можливих важелів еко-
номічно обґрунтованого зниження їхніх видатків [17].

Другою, не менш вагомою причиною актуалі-
зації досліджень проблем удосконалення обліку, є 
реформування його методологічних і організаційних 
засад [2, с. 16].

Сучасний період для галузі освіти, особливо для 
закладів, які функціонують у рамках територіальних 
громад і мають відповідні статуси ієрархічного під-
порядкування, є саме періодом реформування. Від-
повідно, назріло і питання раціональної організації 
обліку у сфері освіти в цих умовах.

Іскрижицька Ф., висвітлюючи сучасну специфі-
ку (пов’язану з формуванням і діяльністю територі-
альних громад), зауважує, що для запровадження фі-
нансової автономії й економії бюджетних коштів слід 
організаційно правильно вирішити питання ведення 
обліку в закладах освіти, підпорядкованих територі-
альним громадам. Це надасть закладам освіти фінан-
сову самостійність, забезпечить проведення ними 
своєчасної закупівлі товарів, робіт та послуг і змоти-
вує ефективно використовувати бюджетні кошти [8].

Грекова І., Жабенко Л., Марушевська М., Пол-
торак В., Пуцова А. справедливо резюмують, що 
сучасний стан бухгалтерського обліку в закладах 
освіти потребує суттєвого вдосконалення, адже за 
останні роки на національному рівні прийнято низ-
ку законодавчих актів, які суттєво посилюють авто-
номію закладів освіти [6, с. 3]. Завдання керівників у 
сфері освіти та новостворених органів управління її 
суб’єктами при цьому – вжити заходів щодо вибору 
моделі здійснення бухгалтерського обліку.

Метою статті є критична оцінка та порівняння 
сучасних і попередніх підходів до фінансового забез-
печення та обліку ц сфері освіти для вироблення ре-
комендацій, спрямованих на усунення прогалин і не-
доліків в них, організації ефективної інформаційної 
системи управління освітніми закладами та раціо-
нальним витрачанням бюджетних коштів у них.

Відповідно до прийнятих урядових рішень но-
вій системі адміністративно-територіального 
устрою базового рівня притаманні низка інно-

ваційних характеристик, у тому числі, тих, що сто-
суються освіти. Зокрема, до децентралізації та ство-
рення об’єднаних територіальних громад керівництво 
сільськими та селищними закладами освіти здійсню-
вали відділи освіти районних державних адміністра-
цій. Будучи складовою вертикалі державної виконав-
чої влади, вони повною мірою несли відповідальність 
за всі організаційні та ресурсні (у тому числі фінансові 
та кадрові) питання. Тепер підходи до управління та 
фінансування закладів освіти суттєво змінилися. Зо-
крема, згідно зі ст. 103 Бюджетного кодексу України 
освітня субвенція передбачена лише на оплату праці 
педагогічних працівників, які надають повну загальну 
середню освіту, у тому числі у закладах професійно-
технічної та вищої освіти [4]. Відповідно до цього За-
кон України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» [12] передбачає міжбюджетні трансферти (у тому 
числі, освітню субвенцію) для 1438 громад, які утво-
рені відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів 
України від 12.06.2020 р. Крім цього, Бюджетним ко-
дексом України визначено, що видатки на функціо-
нування установ і закладів, які перебували у спільній 
власності районних рад, з 1 січня 2021 р. плануються 
та здійснюються з бюджетів територіальних громад, 
на територіях яких вони розміщені [4]. 

Усі інші витрати за різними напрямами, а саме: 
на утримання та розвиток матеріально-технічної 
бази закладів загальної середньої освіти, з урахуван-
ням припису статті 43 Закону України «Про загальну 
середню освіту», фінансуються за рахунок коштів за-
сновника (засновників) цих закладів. 

Ними, до слова, можуть бути як приватні чи 
корпоративні засновники, так і держава. При цьому 
держава здійснює фінансування здобуття особою 
загальної середньої освіти у приватному чи корпора-
тивному закладі освіти, що має ліцензію, за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, проте по-
рядок надання такого фінансування поки що не роз-
роблено [11, с. 7].

З урахуванням цього слід позитивно оцінити 
динаміку надходжень до місцевих бюджетів у загаль-
ному обсязі доходів, включаючи трансферти (та в їх 
складі субвенції на освіту) у 2020 р. (табл. 2).

Як свідчать дані табл. 2, надходження до місце-
вих бюджетів майже наполовину (а в деяких областях 
і значно більше) формуються за рахунок міжбюджет-
них трансфертів. Це загалом засвідчує певну дер-
жавну гарантію, що основні видатки на освіту будуть 
покриватися державним коштом. Попри це, слід за-
уважити, що згідно зі ст. 78 Закону України «Про осві-
ту» держава забезпечує асигнування на освіту в роз-
мірі не менше, ніж 7 відсотків валового внутрішнього 
продукту за рахунок коштів державного, місцевих 
бюджетів та інших джерел фінансування, не заборо-
нених законодавством. Натомість у 2019 р. на освіту 
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Таблиця 2

Частки надходжень до місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів (з трансфертами) у 2020 р.

Область
Надходження до 

місцевих бюджетів, 
млн грн

Трансферти  
з державного  

бюджету, млн грн

Усього доходи міс-
цевих бюджетів 

(загальний фонд), 
млн грн

Частка надходжень 
до місцевих бюдже-

тів у загальному  
обсязі доходів, %

Вінницька 9977,4 5574,9 15552,3 64,2

Волинська 5318,3 4940,3 10258,7 51,8

Дніпропетровська 30242,8 9801,2 40044,0 75,5

Донецька 13578,5 5753,6 19332,0 70,2

Житомирська 7457,5 4656,1 12113,7 61,6

Закарпатська 5352,0 6601,1 11953,1 44,8

Запорізька 13186,2 5473,7 18660,0 70,7

Івано-Франківська 6422,5 6300,4 12722,9 50,5

Київська 17143,0 6244,4 23387,5 73,3

Кіровоградська 6392,0 3420,7 9812,6 65,1

Луганська 3816,9 2847,9 6664,8 57,3

Львівська 17045,0 9431,8 26476,8 64,4

Миколаївська 7525,5 4277,2 11802,7 63,8

Одеська 17812,1 8127,8 25939,9 68,7

Полтавська 12165,2 4047,3 16212,5 75,0

Рівненська 5869,7 5605,5 11475,2 51,2

Сумська 7008,3 3291,8 10300,1 68,0

Тернопільська 4957,8 4442,9 9400,7 52,7

Харківська 20827,5 7566,3 28393,8 73,4

Херсонська 5552,0 4375,8 9927,8 55,9

Хмельницька 7520,0 4570,4 12090,3 62,2

Черкаська 7853,9 4184,4 12038,3 65,2

Чернівецька 3632,8 4460,1 8092,9 44,9

Чернігівська 6704,3 3472,9 10177,2 65,9

м. Київ 46753,6 6370,1 53123,7 88,0

Україна 290114,8 135838,7 425953,4 68,1

Джерело: складено за [10].

в бюджеті закладалося 6,2% ВВП, на 2020 р. – 5,7%, а в 
бюджеті на 2021 р. видатки на освітню галузь перед-
бачені в розмірі 174 млрд грн, що на 34 млрд грн біль-
ше, ніж у поточному році та складає 6,7% ВВП з ура-
хуванням прогнозних обсягів видатків місцевих бю-
джетів [7]. З огляду на це є оптимістичні сподівання, 
що, зважаючи на такий достатньо високий показник, 
а також реформаторські інновації, пов’язані з децен-
тралізацією, у сфері освіти буде досягнуто підвищен-
ня її якості. Такі сподівання підтверджують і видатки 
місцевих бюджетів на цю сферу (рис. 1).

Зазначене вище засвідчує не лише низку інно-
вацій у фінансуванні, а й вказує на вплив адміністра-
тивних трансформацій та утворення територіальних 
громад на систему управління освітою в селах і сели-
щах. Зараз органи місцевого самоврядування мають 

повноваження самостійно управляти цією галуззю в 
рамках територіальної громади. Автономія органів 
місцевого самоврядування, на відміну від існуючої 
до децентралізації системи управління через відділи 
освіти районних державних адміністрацій, дає змогу 
повною мірою виконувати на місцях усі управлінські 
дії та забезпечувати краще функціонування освітніх 
закладів. Однак на відміну від відділів освіти район-
них державних адміністрацій, які функціонували 
тривалий час як складові вертикалі державної ви-
конавчої влади та набули великого досвіду з питань 
управління освітою, органи місцевого самоврядуван-
ня такого досвіду не мають. Це, наразі, серйозний ви-
клик як для самих органів місцевого самоврядування 
територіальних громад, так і для новоутворених у 
них відділів освіти та їх фахівців.
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Загальнодержавні функції

Громадський порядок, безпека та судова влада

Економічна діяльність

Охорона навколишнього середовища

Житлово-комунальне господарство

Охорона здоров’я

Духовний та фізичний розвиток

Освіта

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2020 р. 2019  р.

Рис. 1. Видатки місцевих бюджетів за функціями (загальний і спеціальний фонди), млрд грн
Джерело: складено за [10].

Окрім того, зміна підходів у фінансуванні освіти 
ставить перед органами місцевого самоврядування 
разом із отриманням відповідних бюджетних пре-
ференцій нові виклики й управлінські повноваження 
щодо взяття на себе складних завдань, пов’язаних з 
організацією ведення обліку у сфері освіти. 

Донедавна облік виконання кошторису освіт-
ніх закладів вели централізовані бухгалтерії, що були 
створені при управліннях освіти. Певним чином це 
дозволяло оптимізувати витрати бюджетних коштів, 
оскільки не потрібно було утримувати бухгалтерії 
(бухгалтерські служби) кожного закладу освіти. Але 
водночас така система характеризувалася низкою не-
доліків, головним чином пов’язаних з недостатністю 
фінансової самостійності суб’єктів освіти, відсутніс-
тю фінансової та бюджетної звітності та щоденного 
контролю за використанням бюджетних коштів, що 
загалом класифікується як порушення норм чинного 
бухгалтерського та бюджетного законодавства.

Згідно з чинними зараз приписами здійснення 
бухгалтерського обліку в закладі загальної се-
редньої освіти визначається керівником відпо-

відно до законодавства. За його рішенням бухгалтер-
ський облік може здійснюватися самостійно закладом 
освіти або через централізовану бухгалтерію [11, с. 7].

При цьому є низка особливостей, які слід вра-
хувати, щоб не лише сформувати ефективну облікову 
систему та дотриматися чинних приписів, а й отри-
мувати від неї якісну інформацію для обґрунтованих 
управлінських рішень. 

Зокрема, основним досить специфічним момен-
том є те, що при територіальній громаді створюється 
орган управління освітою, який не лише має бути 

юридичною особою, а й головним розпорядником 
бюджетних коштів. Своєю чергою, це автоматично 
вимагає організації та ведення бухгалтерського облі-
ку, що визначено ст. 22 Бюджетного кодексу України 
[4]. Щодо вирішення цього завдання можливі щонай-
менше два альтернативні варіанти: 1) формування 
власної бухгалтерської служби (з певними засторо-
гами та вимогами, зокрема щодо посадових осіб); 
2) організація взаємовідносин з питань ведення об-
ліку з централізованою бухгалтерією (умови та зміст 
взаємозв’язку суб’єктів освіти з цією інституцією в 
результаті децентралізації суттєво змінилися).

Унаочнення впливу децентралізації на процеси, 
пов’язані з обліком, узагальнено на рис. 2.

Загалом логічно та економічно доцільно вирі-
шувати питання щодо ведення обліку у сфері освіти 
через використання досвіду централізованих бух-
галтерій з необхідними поправками, які мають бути 
враховані згідно з чинними нормативно-правовими 
нормами. Покрокову схему забезпечення раціональ-
ної організації ведення обліку з виконання коштори-
су закладів освіти наведено на рис. 3.

Узагальнені на рис. 3 покрокові дії важливі 
для керівників об’єднаних територіальних громад, 
оскільки організаційно відображають логіку та послі-
довність робіт і процесів зі створення системи обліку 
у сфері освіти та підпорядкованих освітніх закладів. 

ВИСНОВКИ
Позитивно оцінюючи посилення автономії ос-

вітніх закладів, здобуте в результаті децентралізації, 
не можна упускати факту ускладнення організації 
обліку в них і достатньо клопіткої праці з форму-
вання облікової системи. Через низку переплетень 
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 РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Створення юридичної особи органу
управління освітою (ОУО) (1) 

Бюджетний кодекс України
Частина 10 статті 22  

Ідентифікація органу управління освітою
головним розпорядником бюджетних коштів 

Закон України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність 

в Україні»
Частини 1–3 статті 8  

безперервне ведення бухобліку з моменту реєстрації ОУО 
до його ліквідації; 

(1) – керівник ОУО  

 
 

Обрання форми організації обліку  
 

Введення посади головного спеціаліста, до посадових обов’язків якого буде відноситися
здійснення бухгалтерського обліку (бухгалтер або інша особа)

  
  

Частина 4 статті 8  

2 

Частина 7 статті 8 
(обов’язки )

 

Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує організацію 
та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової 

та бюджетної звітності в порядку, встановленому законодавством

організація бухгалтерського обліку в ОУО; 
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку 
та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських 
операцій у первинних документах, збереження оброблених 
документів, регістрів і звітності впродовж встановленого терміну, 
але не менше трьох років

зобов’язаний:
створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського 
обліку, забезпечити виконання всіма посадовими особами відділу 
та підвідомчих закладів дотримання порядку його ведення

Рис. 2. Загальна схема формування системи обліку у сфері освіти в умовах децентралізації
Примітка: 2 – наказ про покладання обов’язків ведення бухгалтерського обліку. 
Джерело: сформовано на основі чинних рекомендацій.

вимог чинного законодавства з’явилося багато про-
блем і клопотів щодо узгодження підходів до ведення 
обліку виконання кошторисів. На практиці донині 
виникають питання щодо документального забез-
печення різних операцій, наприклад передачі майна 
у власність територіальних громад, можливостей  
і напрямів витрачання залишку освітньої субвенції  
у 2021 р. тощо. 

Альтернатива в організації обліку, пов’язана з 
потребою прийняття рішення щодо вибору 
самостійного ведення обліку закладом освіти 

(ввівши до штатного розпису посаду бухгалтера) чи 
через централізовану бухгалтерію (уклавши відповід-
ний договір про ведення обліку), яке покладається 
на керівника освітнього закладу, також вимагає від-

повідних обґрунтувань, у тому числі економічних. 
Наразі такі методики оцінки не практикуються і зага-
лом не розроблені. Однак вони, безумовно, необхідні, 
адже, наприклад, при організації обліку в освітньому 
закладі для роботи бухгалтера неминучою є закупів-
ля відповідного технічного та програмного забезпе-
чення, а також інших засобів. До слова, питання учас-
ті освітніх закладів територіальних громад у заку-
півлях на основі тендерів також вимагає деталізації, 
наукових досліджень і відповідних нормативних та 
інструктивних роз’яснень. У перспективі такі напря-
ми наукових вишукувань дозволять вирішити низку 
проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням 
закладів освіти територіальних громад і ефективніс-
тю використання бюджетних коштів.                 
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 Управління освіти (УО)  

Крок 1 
Забезпечує включення закладів освіти в мережу підпорядкованих йому установ і подає відповідну 
інформацію до органу Казначейства за місцем свого обслуговування; створює централізовану 
бухгалтерію; розподіляє повноваження між керівником централізованої бухгалтерії (1а) та головним 
бухгалтером управління освіти (1б)

Керівник закладу освіти на підставі отриманого витягу видає наказ «Про надання права другого підпису 
бухгалтеру, відповідальному за ведення бухгалтерського обліку»
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Керівник закладу освіти укладає з централізованою бухгалтерією договір про ведення бухгалтерського 
обліку

 
 

 

Бухгалтер, відповідальний за ведення бухгалтерського обліку, у закріплених за ним закладах освіти виконує завдання 
та функціональні обов’язки бухгалтерської служби та має повноваження головного бухгалтера бюджетної установи. 
Він підпорядковується та є підзвітним керівникам цих закладів або їх заступникам (п. 9 Типового положення) і водночас 
керівнику централізованої бухгалтерії управління освіти 

   

 

Бухгалтер, відповідальний за ведення бухгалтерського обліку: складає кошториси для кожного закріпленого
за ним закладу освіти; надає ці кошториси: керівнику централізованої бухгалтерії УО на перевірку; 
керівникам закладів на підпис; керівнику УО на затвердження; готує пакет документів для відкриття 
рахунків в органі Казначейства на ім’я кожного, закріпленого за ним, закладу освіти та підписує їх; надає 
пакет документів для відкриття рахунків на підпис керівникам закріплених закладів; подає до органу 
Казначейства разом з цими керівниками заповнений пакет документів для відкриття рахунків і кошториси; 
складає проєкт наказу «Про затвердження Положення про облікову політику» для кожного закріпленого 
за ним закладу освіти та надає його проєкт: керівнику централізованої бухгалтерії УО на перевірку; 
керівникам закладів на підпис; головному бухгалтеру та керівнику управління освіти на погодження
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Крок 4

Крок 5

 (1а) представляє інтереси закладів освіти, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету (РБК) нижчого 
рівня, тобто контрольованими бюджетними установами, та свої. Відповідає лише за консолідацію звітності 
РБК нижчого рівня, включаючи свою, і підписує її та надає для подальшої консолідації ГРК, додаючи до неї 
примірники звітів закладів освіти, які мають відмітку органу Казначейства

(1б) представляє інтереси ГРК, який є контролюючою бюджетною установою. Відповідає за консолідацію 
звітності всіх бюджетних установ, що входять до економічної групи управління освіти як ГРК. На цьому 
рівні консолідації звітності головний бухгалтер управління освіти додає дані своєї звітності та підписує її

Якщо управління освіти утримується коштом державного бюджету, а на керівника централізованої бухгалтерії покладені 
також функції ГРК місцевого бюджету, то керівник централізованої бухгалтерії на своєму рівні консолідує звітність як ГРК 
місцевого бюджету та підписує її

Керівник централізованої бухгалтерії управління освіти: готує проєкт наказу, яким закріплює за кожним 
закладом освіти бухгалтера, відповідального за ведення бухгалтерського обліку і складання та подання 
фінансової та бюджетної звітності з виконання кошторису такого закладу; подає проєкт наказу 
«Про закріплення бухгалтера, відповідального за ведення бухгалтерського обліку» на затвердження 
керівнику управління освіти; надає кожному керівнику закладу освіти витяг з наказу «Про закріплення 
бухгалтера, відповідального за ведення бухгалтерського обліку»

Рис. 3. Схема забезпечення раціональної організації ведення обліку з виконання кошторису закладів освіти
Джерело: сформовано на основі [8].
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