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                                                                                                Міністру освіти і науки України 

                                                                              Сергію ШКАРЛЕТУ  

 

Шановний пане Міністре! 

 

      Комітет Одеської обласної  організації Профспілки працівників освіти і 

науки  України глибоко стурбований та висловлює своє занепокоєння у зв’язку 

з прийняттям наказу Міністерства освіти і науки  України від 13.08.2021р.        

№ 908 «Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами 

вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного 

замовлення в  2021 році». 

     Відповідно до вищезазначеного наказу фінансування видатків споживання 

по загальному фонду на 2021 рік, тобто видатки насамперед на заробітну плату 

працівників та оплату комунальних послуг у закладах вищої освіти Одеської 

області, були несподівано  зменшені на загальну суму  104 млн грн, в тому 

числі  в ЗВО, у яких діють первинні профспілкові організації Профспілки 

працівників освіти і науки України – на 92,8 млн грн.  

     Реалізація цього наказу на місцях  призведе до  катастрофічних наслідків, 

оскільки  обсяги фінансування у вересні-грудні  зменшилися по деяких 

закладах майже на 40% від затверджених Міністерством обсягів фінансування 

у лютому 2021 року. 

 Така ситуація  викликає обурення в членів трудових колективів вишів та 

тривогу за свої робочі місця. Фактично на початку нового навчального року 

адміністрація закладів вищої освіти поставлена перед фактом суттєвого 

скорочення фонду оплати праці та зупинення фінансування видатків на 

комунальні послуги.  

       Тобто на початку вересня сотні викладачів ЗВО Одещини можуть  бути 

незаконно, всупереч чинному трудовому законодавству,  звільнені, 

оскільки відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у разі, якщо роботодавець 

планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, 

структурного чи аналогічного характеру, він повинен завчасно, не пізніше як 

за три місяці до намічуваних звільнень, надати первинним профспілковим 

організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про 
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причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може 

стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації 

з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх 

кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких 

звільнень. 

     Про наступне вивільнення чи зміну істотних умов праці роботодавець 

повинен персонально попередити працівників  не пізніше ніж за два 

місяці (частина перша статті 49-2 КЗпП України). 

     Фактично відмова центрального органу виконавчої влади, який управляє 

майном державних закладів вищої освіти Одеської області, від фінансування в 

осінньо-зимовий період 2021 року видатків на утримання цього майна в умовах 

збільшення видатків на комунальні послуги спонукає  адміністрації ЗВО  до 

порушення чинного трудового законодавства, закриття навчальних корпусів та 

студентських гуртожитків вже в середині навчального семестру та розпуску 

студентів по домівках.  

     Працівники закладів  вищої освіти не можуть погодитись з такою ситуацією  

і висловлюють своє незадоволення з приводу  систематичного і послідовного 

зменшення фінансування у зв’язку з введенням  формульної системи 

фінансування ЗВО, що призводить до глибокої кризи регіональної вищої 

освіти, неминуче веде до її скорочення та знищення. 

         У зв’язку з вищезазначеним звертаємось до Вас, шановний Сергію 

Миколайовичу, від імені 49 тисяч спілчан  Одещини, які працюють і 

навчаються в ЗВО, з вимогою скасувати   наказ   МОН України «Про розподіл 

видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для 

підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2021 

році» від 13.08.2021р. № 908, терміново переглянути показники фінансування 

ЗВО Одеської області  та  вжити  дієвих заходів щодо недопущення порушення 

прав працівників закладів вищої освіти на працю та прав студентів на здобуття 

якісної освіти.             

    Висловлюємо сподівання, що Міністерство підтримає вимогу освітян щодо 

скасування  чи внесення змін до чинної формульної системи фінансування 

ЗВО, як  неспроможної забезпечити ефективне і дієве фінансування вищої 

освіти. 

  

 

 

З повагою  

Голова Одеської ОО ППОНУ           Любов КОРНІЙЧУК 
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