
 

 
 

 

19.06.2019 № 02-5/324                                                     Прем’єр-міністру України 

  В.Б. Гройсману 

 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з 

приводу нерівномірності помісячного розподілу обсягів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році.     

Як засвідчують територіальні організації профспілки в окремих районах, 

містах та об’єднаних територіальних громадах склалася проблемна ситуація  з 

виплатою заробітної плати та своєчасною оплатою щорічних відпусток 

педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, пов’язана з 

недостатністю коштів освітньої субвенції в окремі місяці календарного року, хоча 

у річному обчисленні її обсягів по областях в цілому достатньо.  

Обласні адміністрації неохоче йдуть на внутрішньо обласний перерозподіл 

обсягів освітньої субвенції та здійснення їх наближення на поточні місяці з 

наступних місяців року. Завадою цьому є лист Міністерства фінансів України від 

08.05.2018 № 07010-5-512419, спрямований Міністерству освіти і науки України, 

обласним державним адміністраціям, Асоціації міст України, в якому, як негативні, 

оцінюються дії Міністерства освіти і науки щодо здійснення наближення 

асигнувань освітньої субвенції по окремих місцевих бюджетах. 

Мінфін вважає, що внесення змін до помісячного розпису асигнувань 

освітньої субвенції, здійснення наближення видатків нівелює основні принципи 

Формули розподілу освітньої субвенції, метою якої є стимулювання органів 

місцевого самоврядування для здійснення заходів щодо оптимізації мережі шкіл, з 

намірами остаточного відходу від практики здійснення наближення та 

перерозподілу освітньої субвенції.  

ЦК Профспілки категорично не погоджується з висновками Мінфіну, що 

стимулювання органів місцевого самоврядування для здійснення заходів щодо 

оптимізації мережі шкіл, закладене в діючій Формулі розподілу освітньої 

субвенції, слугуватиме підвищенню якості освіти. Неприпустимими є наміри 

відійти від практики міжбюджетного перерозподілу освітньої субвенції, внесення 

змін до помісячного розпису її асигнувань, здійснення наближення видатків на 

попередні місяці, що загрожує забезпеченню своєчасної та в повному обсязі оплати 

праці педагогічних працівників, особливо виплати заробітної плати за час 

цьогорічних щорічних відпусток.  

Вважаємо неефективними для розподілу обсягів освітньої субвенції такі 

затверджені у Формулі показники, як щільність учнів, що визначається шляхом 

ділення кількості учнів на загальну площу квадратних кілометрів відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці та розрахункова наповнюваність класів, 

що потребує її удосконалення з метою наближення обсягів освітньої субвенції до 



 
 

фактичної потреби закладів системи загальної середньої освіти у видатках на 

оплату праці педагогічних працівників. Такий розподіл обсягів освітньої субвенції 

має здійснюватися з урахуванням визначеного при тарифікації педагогічних 

працівників фонду заробітної плати, виходячи з фактичної наповнюваності класів, 

кількості ставок вчителів з урахуванням поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів, кваліфікаційного рівня, стажу педагогічної роботи, виконання 

додаткових видів педагогічної роботи вчителів, кількості штатних одиниць 

педагогічного персоналу, а також коригування мережі класів, що набираються та 

випускаються впродовж навчального року. 

Заборона здійснення наближення видатків освітньої субвенції суперечить 

нормам пункту 3 Порядку та умов надання освітньої субвенції, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6, яким надано право 

обласним державним адміністраціям подавати Міністерству освіти і науки України 

за результатами місячного чи квартального звіту про виконання місцевих бюджетів 

пропозиції щодо перерозподілу видатків субвенції між обласним бюджетом, 

бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами у межах видатків 

регіону. Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України рішення 

щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету 

місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради може приймати 

місцева державна адміністрація.  

Зважаючи на викладене, ЦК Профспілки розраховує на надання Прем’єр-

міністром України доручення відповідним міністерствам, обласним державним 

адміністраціям, іншим органам виконавчої влади забезпечити умови для своєчасної 

і в повному обсязі виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів 

загальної середньої освіти, в тому числі за час щорічних відпусток, зокрема 

шляхом наближення видатків освітньої субвенції на поточні місяці 2019 року. 

 

 

 

 

З повагою 

Голова Профспілки                                                             Г.Ф. Труханов 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


