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Спільний представницький орган об’єднань
профспілок

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект закону про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», що
надійшов на розгляд та погодження до Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні листом
Міністерства фінансів України від 13.02.2014 № 31-08030-14-10/4572 і повідомляє наступне.
Аналіз законопроекту свідчить, що передбачається зменшення обсягів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 43 719 443,0 тис.грн. до 43 535 985,3
тис.грн. або на 183 457,7 тис.грн. менше порівняно з затвердженими 28 грудня 2014 року.
Фактична сума освітньої субвенції, розподіленої між 669 адміністративнотериторіальними одиницями, передбаченими в додатку № 6 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік», становить 43 282 248,7 тис. грн., що на 437 194,3
тис.грн. менше затвердженої статтею 3 та цим додатком. Таким чином сума освітньої
субвенції 437 194,3 тис. грн. не була розподілена між містами та районами, що в умовах
недостатності коштів для загальноосвітніх навчальних закладів є неприпустимим.
Запропонованими змінами знову передбачаються нерозподілені обсяги освітньої
субвенції на суму 307 194,3 тис.грн. Між містами та районами, за виключенням міста Києва,
її обсяг не змінився і складає 43 228 791,0 тис.грн., але загальна сума освітньої субвенції,
запропонована до затвердження, становить 43 535 985,3 тис.грн. Обсяг освітньої субвенції
міському бюджету міста Києва зменшено на 53 457,7 тис.грн.
На тлі недостатності обсягів видатків на забезпечення надання загальної середньої
освіти, що підтверджується інформацією територіальних організацій профспілки,
пропозиції щодо зменшення обсягів освітньої субвенції викликають тривогу спілчан. Таке
зменшення ставить під загрозу своєчасну виплату заробітної плати працівникам
загальноосвітніх навчальних закладів та не сприятиме створенню нормальних умов для
перебігу навчального процесу.
Викликають занепокоєння пропозиції Уряду щодо зменшення на 126,2 млн.грн.
обсягів видатків на підготовку кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів
акредитації, на 25 млн. грн. - на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I і II
рівнів акредитації, а також на 21,7 млн. грн. - на підготовку робітничих кадрів, в тому числі
за рахунок субвенції обласним бюджетам - на 15 млн.грн.
У зв’язку з зазначеним просимо вжити заходів для недопущення при внесенні змін до
Державного бюджету України на 2015 рік скорочення обсягів видатків на освітню галузь та
вжити відповідних заходів для збільшення видатків на освітню субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам.
Від імені освітянської спільноти наполягаємо також на необхідності підвищення
розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки, що в умовах інфляції, зростання цін на продукти
харчування, товари повсякденного попиту і тарифів житлово-комунальні послуги сприятиме
недопущенню зубожіння працівників галузі.
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