
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Лесі Українки, 1,  м. Київ, 01196, тел.: (044) 286-85-35, факс (044)286-15-10
E-mail: doc@koda.gov.ua, сайт: http://koda.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00022533

від _______20___р. №_____                                       на № __________ від ________20___р.

Стеблівському Р.Є.

romasteb@gmail.ukr.net

Шановний Романе Євгеновичу!

У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано Ваш запит на 
інформацію, зареєстрований від 11.05.2021 № С-270/01-23, про обсяг коштів 
субвенції, отриманих з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, 
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти, про що, в межах компетенції, 
повідомляємо наступне.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 
№ 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» 
затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-
2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої 
освіти. 
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Водночас зазначеною постановою обласному бюджету Київської області 
передбачено обсяг субвенції на придбання засобів захисту – 952,7 тис. грн та на 
придбання ноутбуків для педагогічних працівників – 53865,4 тис. гривень.

Слід зазначити, що пунктом 5 вказаного Порядку передбачено, що 
придбання ноутбуків та засобів захисту здійснюють обласні державні 
адміністрації шляхом централізованої закупівлі, тому розподіл субвенції між 
місцевими бюджетами Київської області не здійснювався. 

З повагою

Керівник апарату                                                         Марина ЧЕРНИШОВА

Осипенко 278-21-62
Антонюк  286-86-63
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