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Керівникам закладів та установ 

освіти, що фінансуються з обласного 

бюджету

Про надання довідок змін

Департамент науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації 
(далі – Департамент) відповідно до законів України «Про правовий режим 
воєнного стану» та «Про затвердження воєнного стану в Україні», Указу 
Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», підпункту 9 пункту 33 Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, у 
зв’язку із введенням воєнного стану на території України та з метою 
забезпечення функціонування бюджетних установ, залучених до вирішення 
завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму 
воєнного стану, надає повноваження керівникам закладів освіти, що 
фінансуються з обласного бюджету, самостійно затверджувати довідки про 
зміни до кошторисів та планів асигнувань у наступній відповідності:

- по КПККВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» - довідка Департаменту №9 від 20.05.2022 р;

- по КПККВМБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» - довідка 
Департаменту №10 від 20.05.2022 р;

- по КПККВМБ 0611023 «Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» - довідка 
Департаменту №11 від 20.05.2022 р;
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- по КПККВМБ 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, 
зумовленими складними порушеннями розвитку» - довідка Департаменту 
№12 від 20.05.2022 р;

- по КПККВМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - довідка 
Департаменту №13 від 20.05.2022 р;

- по КПККВМБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету» - довідка Департаменту №14 від 20.05.2022 р;

- по КПККВМБ 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - довідка Департаменту 
№15 від 20.05.2022 р;

- по КПККВМБ 0611110 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти» - 
довідка Департаменту №16 від 20.05.2022 р;

- по КПККВМБ 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти» - довідка Департаменту №17 від 
20.05.2022 р.
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