
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

16 грудня  2021 року                                  м. Шепетівка                                        №  450 

              

Про відшкодування фактичних витрат на 

утримання здобувачів освіти інших ОТГ в 

закладах освіти Шепетівської МТГ 

 

Відповідно до статей 55, 93 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення 

відшкодування витрат до бюджету Шепетівської МТГ з наданих освітніх послуг дітям 

жителів інших об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ), керуючись статтею 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Для здобувачів освіти із сімей, які проживають в інших ОТГ та навчаються у 

закладах загальної середньої освіти Шепетівської МТГ, відшкодування фактичних витрат на 

харчування здійснюється у вигляді міжбюджетних трансфертів згідно зі статтею 93 

Бюджетного кодексу України відповідно до укладених угод в розмірі  річних кошторисних 

призначень з харчування із розрахунку на одну дитину. 

2. Для здобувачів освіти (вихованців) із сімей, які проживають в інших ОТГ та 

навчаються і проживають в гімназії № 5 Шепетівської міської ради, відшкодування 

фактичних витрат на утримання здійснюється згідно зі статтями 55, 93 Бюджетного кодексу 

України відповідно до укладених угод в розмірі  річних кошторисних призначень по 

захищених статтях із розрахунку на одну дитину, окрім освітньої субвенції. 

3. Для здобувачів освіти  із сімей, які проживають в інших ОТГ та відвідують заклади 

дошкільної освіти Шепетівської МТГ, відшкодування фактичних витрат на їх  утримання 

здійснюється згідно зі статтями 55, 93 Бюджетного кодексу України відповідно до укладених 

угод в розмірі  річних кошторисних призначень по захищених статтях із розрахунку на одну 

дитину. 

4. Керівникам закладів освіти надавати інформації та розрахунки з відшкодувань 

керівникам інших ОТГ і виконавчому комітету Шепетівської міської ради про можливість 

зарахування до закладів загальної середньої, дошкільної освіти  Шепетівської МТГ дітей, які 

проживають в інших ОТГ, з метою укладання угод між Шепетівською міською радою та 

відповідною ОТГ на підставі статті 93 Бюджетного кодексу України з відшкодування витрат 

бюджету МТГ, які будуть використані на утримання їх дітей з розрахунку витрат на одну 

дитину. Зокрема, виплата заробітної плати, харчування, комунальні послуги, виходячи із 

річних кошторисних призначень відповідного закладу, по даних статтях. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Г.Безкоровайну, начальника управління освіти  Л.Тихончук  

та начальника управління фінансів В.Дрища.     

 

 

 

Міський голова                                     Віталій БУЗИЛЬ 

 


