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На №

17 . 11.2017  1315/27 /15-17 Керівникам структурних підрозділів у 
сфері культури обласних, Київської 

міської державних адміністрацій

Керівникам мистецьких шкіл

Міністерство культури , України доводить до відома роз’яснення 

Міністерства фінансів України (лист від 10.11.2017 № 07030-07-5/30793 

додається) щодо застосування норм Типової програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікацією видатків та

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують 

програмно-цільовий метод (далі - ТПКВКМБ/ТКВКБМС), затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793.

Звертаємо увагу на те, що внесення змін до коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

не передбачає зміни головного розпорядника бюджетних коштів стосовно 

фінансування мистецьких шкіл та передачу повноважень щодо управління 

цими школами дб органів управління освітою.

Додаток: на 2 арк.

Перший заступник Міністра С. В. Фоменко

Виконавець: Орлкж К.В. т. (044) 235-23-94
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 206-59-47, 206-59-48, факс 425-90-26 
E-mail: infomf@minfm.gov.ua Код ЄДРГІОУ 00013480

/С 11.2017 №  07030-07- f  / 3PJ93 
На № ......... "від ......  Міністерство культури України
Про розгляд листа

Міністерство фінансів України розглянуло листа Міністерства культури 
України від 27.10.2017 №  2852/27/14-17 щодо функціонування шкіл естетичного 
виховання і повідомляє.

Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що 
здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної  Республіки Крим та 
обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних 
громад, шо створюються згідно із законом та перспективним планом формування 
територій громад, належать видатки на державні к у л ьту р н о - о с в і т ні про г р а м и, 
зокрема школи естетичного виховання ді тей.

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 
бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС),  затвердженою наказом Міністерства фінансів України 
від 20.09.2017 №  793, передбачено здійснення видатків на надання спеціальної 
освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
те а т р ал ь н и ми, х о р о в и м и , м и с те ц ь к и м и ).

Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу України функціональна 
класифікація видатків бюджету це класифікація видатків бюджету за функціями 
держави, з виконанням яких пов'язані видатки бюджету та програмна класифікація 
видатків -.класифікація видатків за бюджетними програми.

Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №  11 затверджено 
функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету та наказом 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 „No 793 -  структуру кодування 
програмної класифікації видатків та  кредитування місцевих бюджетів.

Відповідно до статті І Закону України "Про позашкільну освіту" заклад 
спеціалізованої позашкільної освіти -  заклад позашкільної освіти, що надає 
спеціалізовану освіту мистецького, спортивного, військового або наукового 
спрямування.

Наказом Міністерства культури і туризму України від 06.08.2001 № 523 
затверджено Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний 
заклад (школу естетичного виховання).

Відповідно до пункту 1.1 вказаного положення початкові спеціалізовані 
мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання: музична, художня, 
хореографічна, театральна, • хорова, мистецтв та інші) е початковою ланкою
спец іал ь но ї_мистец ької....осв іти, н алежать до системи позашкільної ...освіти.
засновуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування 
на державній або комунальній формах власності.
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Крім того, згідно з пунктом 1.2 зазначеного положення початковий 
спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання), 
заснований на державній та комунальній формах власності, має статус державного 
^закладу освіти.

Статтею 1 Закону України "Про культуру" передбачено, 'що культурно- 
мистецька освіта -  спеціальна освіта у сфері культури і мистецтв.

З огляду вишевикладене. здійснення видатків на надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання передбачено за кодом функціональної 
класифікації видатків 0960 "Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з 
дітьми".

Слід зазначити, що-попередньою редакцією ТПКВКМ Б / ТКВКБМС (наказ 
Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1 195) було передбачено здійснення 
видатків на школи естетичного виховання дітей за кодом 0960 "Позашкільна освіта 
та заходи із позашкільної роботи, з дітьми".

Тобто, чинною редакціє ю ..класифікації, як__ і_..попередньою, школи
естетичного виховання віднесено до закладів позашкільної освіти. При цьому зміни 
було внесено лише до коду програмної класифікації видатків бюджету з метою 
приведення у відповідність програмної класифікації видатків із функціональною.

Одночасно зазначаємо, що у структурі кодування програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів передбачено визначення головного 
розпорядника.

Внесення змін до коду ТПКВКМБ / ТКВКБМС не передбачає зміни 
головного розпорядника бюджетних коштів щодо шкіл естетичного виховання 
дітей.

Щодо внесення зміни до назви статті видатків зазначаємо таке.
Розділом VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про позашкільну 

освіту” передбачено, що до приведення законодавства і установчих документів 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 
виховання) у відповідність із цим Законом терміни "початковий спеціалізований 
мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання)" і "мистецька 
школа" є ідентичними. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом 
на мистецькі школи поширюються умови та порядок фінансування, передбачені для 
шкіл естетичного виховання дітей і початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

Ураховуючи вищезазначене повідомляємо, що Міністерство фінансів 
повернеться до розгляду питання щодо внесення змін до наказу Міністерства 
фінансів України від 20.09.2017 №  793 в частині зміни назви статті видатків після 
приведення нормативно-правових актів щодо діяльності початкових 
с п е ц і ал і з о в а н и х м и сте ц ь к и х н а в ч а л ь н и х 
відповідність із Законом України "Про по

З а е і у п н и к  М і н і с т  р а
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закладів (шкіл естетичного виховання) у 
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