
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
09.08.2019                  м. Запоріжжя                                  № 385 

 
 
Про придбання у 2019 році авто- 
мобільних транспортних засобів,  
у тому числі для обслуговування  
інклюзивно-ресурсних центрів 
 
 Керуючись статтями 6, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 22 Бюджетного кодексу України, постановами 
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 319 «Деякі питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти» та  від 10.07.2019 № 637 « Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р.    
№ 319», з метою забезпечення надання додаткових психолого-педагогічних, 
корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 
 1. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію  заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти, Департамент освіти і науки Запорізької обласної 
державної адміністрації (далі - головний розпорядник). 
 
 2. Головного розпорядника визначити розпорядника бюджетних коштів 
нижчого рівня й забезпечити цільове та ефективне використання коштів. 
 

3. Головного розпорядника спрямувати бюджетні кошти на закупівлю 
автомобільних транспортних засобів, у тому числі для обслуговування 
інклюзивно-ресурсних центрів,  на засадах співфінансування:  

1) автомобіля спеціального призначення з обладнанням для проведення 
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, які не відвідують 
заклади освіти, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових 
послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу (один на 
область), для закладів, розташованих в обласному центрі, не більш як 70 
відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків – за рахунок 
місцевих коштів; 
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2) шкільних автобусів, обладнаних місцями для дітей з особливими 

освітніми потребами, у тому числі для обслуговування інклюзивно-ресурсного 
центру, для закладів, розташованих у містах обласного значення, у районах та в 
об’єднаних територіальних громадах, не більш як 70 відсотків – за рахунок 
субвенції та не менш як 30 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

 
4. Головного розпорядника разом з розпорядником коштів нижчого рівня 

здійснити закупівлю автомобільних транспортних засобів, у тому числі для 
обслуговування інклюзивно-ресурсних центрів, з урахуванням   
міжбюджетного трансферту з відповідних місцевих бюджетів обласному 
бюджету по спеціальному фонду (у т.ч. бюджет розвитку). 
 

5. Доручити районним державним адміністраціям та рекомендувати 
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, сільським, 
селищним, міським радам об’єднаних територіальних громад, де функціонують 
інклюзивно-ресурсні центри, винести до 20.08.2019 на розгляд сесій 
відповідних рад проєкти  рішень про виділення коштів з місцевих бюджетів на 
умовах співфінансування по спеціальному фонду (у т.ч. бюджет розвитку) 
обласному бюджету для подальшого спрямування головному розпоряднику, 
визначеному рішенням сесії обласної ради щодо внесення змін і доповнень до 
обласного бюджету на 2019 рік. 
 

6. Головного розпорядника в установленому законодавством порядку та  
виключно після перерахування йому обсягу  міжбюджетного трансферту, що 
надійшов до обласного бюджету з відповідних місцевих бюджетів, забезпечити 
контроль за використанням коштів, передбачених на закупівлю автомобільних 
транспортних засобів, у тому числі для обслуговування інклюзивно-ресурсних 
центрів. 
 

7. Доручити районним державним адміністраціям та рекомендувати 
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, сільським, 
селищним, міським радам об’єднаних територіальних громад за наявності 
відповідних рішень, передбачених у пункті 5 цього розпорядження, та після 
надання копій цих рішень забезпечити перерахування визначеного 
міжбюджетного трансферту до обласного бюджету на підставі укладеного 
договору. 
 

8. Головного розпорядника забезпечити в установленому законодавством 
порядку передачу автомобільних транспортних засобів, у тому числі для 
обслуговування інклюзивно-ресурсних центрів, згідно з актами прийому-
передачі та видатковими накладними окремим розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації.  

 



3 

 
9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 06.05.2019 № 241 «Про придбання у 2019 році 
спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-
педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-
ресурсного центру». 
 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до 
функціонального розподілу обов’язків. 
 
 
 
Тимчасово виконувач  
обов’язків голови                                                                            Е. СЛЕПЯН  
 
 
 


