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Голові Комітету з питань освіти,
науки та інновацій
Верховної Ради України
С.В.Бабаку
Шановний Сергію Віталійовичу !
Шановні народні депутати України !

Профспілка працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу
законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 4100 від
15.09.2020).
Вважаємо, що не можна погодитися з пропозиціями про вилучення зі статті 38 Бюджетного
кодексу України такої складової з Матеріалів, що додаються до проекту закону про Державний
бюджет України, як «детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів», оскільки завдячуючи
таким вимогам стало можливим ознайомитися, проаналізувати і внести пропозиції, зокрема до
обсягів освітньої субвенції, розподіленої між місцевими бюджетами залежно від кількості класів,
учнів, розрахункової кількості класів та інших складових видатків проекту Державного бюджету
України на 2021 рік.
Необхідно доповнити статтю 87 «Видатки, що здійснюються з Державного бюджету
України» у абзаці «а) загальна середня освіта:» сфери освіти таким типом закладів, як «заклади
загальної середньої освіти державної форми власності, зокрема гімназії, ліцеї», оскільки
частиною 2 статті 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту» передбачено норму
про можливість функціонування державних закладів загальної середньої освіти, заснованих
розпорядчим актом органу державної влади. Стаття потребує доповнення також закладами
фахової передвищої освіти державної форми власності, існування яких передбачено статтею 13
Закону України «Про фахову перевищу освіту».
Зі змін до статті 89 «Видатки, що здійснюються з бюджетів територіальних громад»
доцільно вилучити словосполучення «(засновником яких є міська рада з населенням більше 50
тисяч)».
Підпункт 3 «охорона здоров'я» статті 89 необхідно доповнити положеннями про видатки на
забезпечення профілактичних, періодичних медичних оглядів працівників освіти та інших
бюджетних установ і закладів», оскільки на даний час ускладнено питання безоплатних
медичних оглядів педагогічних працівників через відмову це робити закладів охорони здоров’я,
пов’язану з відсутністю фінансування в програмі державних гарантій медичного обслуговування
населення.
Досить загрозливими для бюджетних установ, зокрема закладів освіти, є пропозиції про
вилучення статті 94. «Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості», тим паче, що у
подальших змінах норматив бюджетної забезпеченості застосовується (стаття 103-2).
В статті 103-2 « Освітня субвенція» у частині 3 необхідно виписати:
«3. Освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що
затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
1) кількість класів закладів загальної середньої освіти, кількість класів, учні яких
здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
державної та комунальної власності, кількість груп студентів, які здобувають повну загальну
середню освіту в закладах фахової передвищої освіти і коледжах державної та комунальної
власності, з урахуванням тих, що знаходяться у гірських населених пунктах;

2) кількість учнів з наповнюваністю класів, передбаченою чинним законодавством;
3) навчальні плани;.
4) штатні нормативи;
5) умови оплати праці педагогічних працівників.
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що використовується для розподілу
освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням зазначених
параметрів.
Кабінет Міністрів України здійснює розподіл резерву освітньої субвенції виключно на
оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями.».
Частину 4 статті 103-2 викласти у редакції:
«4. Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються
на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному
періоді за цільовим призначенням субвенції».
Категорично не можна підтримати пропозиції, що «Залишки коштів за освітньою
субвенцією, не використані протягом наступного бюджетного періоду, вилучаються до
державного бюджету», які неодмінно потребують вилучення з законопроекту.
Щодо змін до статті 103-6 Бюджетного кодексу України, вважаємо за необхідне викласти її
в такій редакції: «Розподіл додаткової дотації з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
здійснюється з Державного бюджету України між місцевими бюджетами відповідних
адміністративно-територіальних одиниць.».
Наполягаємо на вилученні з Розділу VI. «Прикінцеві та перехідні положення» пункту 26,
яким передбачено, що Закони України за їх відповідними назвами, застосовуються у порядку та
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів
державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
Цією нормою Бюджетного кодексу фактично нівелюються всі Закони України, прийняті
Верховною Радою України, а отже й безпосередньо цей законодавчий орган, який підмінюється
органом виконавчої влади в особі Кабінету Міністрів України. Й тому категорично не можна
погодитися з пропозиціями додати до низки законів у пункті 26 Прикінцевих та перехідних
положень ще Закон України «Про повну загальну середню освіту», а також розширенням
обмежень дії певних норм статті 21 та статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту».
Необхідно доповнити пункт 50 Прикінцевих та перехідних положень нормою, що до
приведення установчих документів закладів освіти у відповідність з вимогами Законів України
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» їх фінансове забезпечення здійснюється
відповідно до порядку, який діяв у 2019 році, включаючи спрямування освітньої субвенції на
оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у шкільних відділеннях навчальновиховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад»,
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» та у вечірніх (змінних)
школах, а також педагогічних працівників міжшкільних (шкільних) навчально-виробничих
комбінатів (центрів).
Розраховуємо на врахування зазначених пропозиції під час опрацювання в Комітеті
законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 4100 та при його
розгляді народними депутатами України.
З повагою
Голова Профспілки

Г.Ф.Труханов

