
 

23.12.2014  №  02-5/593                                                            Верховна Рада України 

 

Шановні народні депутати України! 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, ознайомившись з 

проектом доопрацьованого закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік», 

реєстраційний № 1000, поданого на розгляд Верховної Ради України Кабінетом 

Міністрів України 22.12.2014, засвідчує, що його зміст та структурна побудова 

унеможливлює зробити висновки про передбачення в ньому обсягів видатків на 

освіту на 2015 рік, зокрема, й тих, що стосуються місцевих бюджетів на 

забезпечення фінансування навчальних закладів та установ освіти. 

 Обсяги видатків, передбачених Міністерству освіти і науки, на фоні 

збільшення прогнозу надходжень загального фонду в цілому в Україні на 141,7 

млрд. грн. або на 35,4%, зменшено проти видатків 2014 року на 3,63 млрд. грн., або 

на 23%. Видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV 

рівнів акредитації, з урахуванням обсягів на підготовку фахівців для 

агропромислового комплексу та спеціалістів у сфері доходів і зборів, збільшено 

порівняно з 2014 роком лише на 0,9 млрд.грн. або на 9,5%. 

Попри зростання інфляційних процесів, збільшення тарифів на житлово-

комунальні послуги та цін на продукти харчування та непродовольчі товари, не 

передбачається збільшення з початку наступного року розміру мінімальної 

заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду, що 

продукуватиме подальше зубожіння значної чисельності громадян держави, 

зокрема  освітян. 

Передача функцій з підготовки кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ 

рівнів акредитації та робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних 

закладах з державного на місцеві бюджети загрожує зменшенню обсягів 

підготовки молодших спеціалістів та робітників, ліквідації цих типів навчальних 

закладів, що в свою чергу призведе до вивільнення значної кількості педагогічних 

та інших працівників, збільшення чисельності незайнятої молоді та поповнення 

армії безробітних, зростання потреби фонду зайнятості, зменшення надходжень від 

податку на доходи фізичних осіб і до фондів загальнообов’язкового державного 

страхування.  

Не забезпечить потреби малокомплектних загальноосвітніх навчальних 

закладів з наповнюваністю класів до 11,7 учнів коефіцієнт вирівнювання обсягів 

освітньої субвенції, який має становити не нижче 3,0. 

Не передбачено видатків на надання одноразової адресної допомоги молодим 

працівникам - педагогам, які уклали трудові договори на роботу в селах і селищах. 

Не може бути підтримано протизаконну норму пункту 7 Прикінцевих 

положень щодо затвердження Кабінетом Міністрів України особливого порядку 

проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів 



бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2015 рік. 

Антиконституційними, такими, що не відповідають нормам статей 22 та 92 

Конституції України, є норми пункту 7 Прикінцевих положень щодо застосування 

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, положень окремих 

статей законів України, зокрема щодо організації харчування учнів навчальних 

закладів, безоплатності повної загальної середньої освіти, створення та 

функціонування шкіл та дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості, 

стипендіального забезпечення, державних гарантій педагогічним, науково-

педагогічним працівникам і спеціалістам закладів освіти щодо оплати праці,  

гарантій фінансового забезпечення освітньої галузі, наповнюваності класів 

загальноосвітніх та груп дошкільних, позашкільних навчальних закладів та груп 

продовженого дня, пільгового проїзду учнів та студентів у транспорті, 

педагогічного навантаження  учителів, керівників гуртків, вихователів дошкільних 

та інших навчальних закладів, доплат за обов’язкові види педагогічної роботи, 

пільгового пенсійного забезпечення педагогічних працівників, пенсійного 

забезпечення наукових та науково-педагогічних працівників, розміру плати за 

харчування дітей  у  дошкільних навчальних закладах, відрахування коштів 

профспілковим організаціям на оздоровлення та охорону праці, гарантій 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, індексації, реалізації щойно 

прийнятого закону «Про вищу освіту».  

Є алогічною норма статті 29 законопроекту щодо забезпечення Кабінетом 

Міністрів України до 1 січня 2015 року передачі закладів, установ, організацій та 

заходів, визначених у додатку № 10, до місцевих бюджетів, бо закон 

передбачається запровадити лише з 1 січня 2015 року.  

Тому закликаємо Вас, шановні народні депутати України, не допустити 

прийняття зазначеного законопроекту у запропонованій редакції та при 

доопрацюванні забезпечити його прозорість і збільшення обсягів видатків на 

освіту, максимально наближених до законодавчо гарантованих, для дотримання 

законодавчо гарантованих трудових прав та соціально-економічних інтересів 

освітян, пенсіонерів, осіб, які навчаються, а також прав територіальних громад. 

Вкотре наголошуємо, що з метою збільшення доходів держави влада має 

вжити дієвих заходів для легалізації тіньового бізнесу, збільшення оподаткування 

заможних верств населення, пом’якшення податкового навантаження для громадян 

із низьким рівнем доходу та боротися з ухиленням від сплати податків, чого, 

зокрема, вимагали учасники акції протесту 23 грудня 2014 року.  

 

З повагою 

Голова Профспілки                                                          Г.Ф.Труханов 


