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В ід _______________ №
На №

від
П роф спілка працівників освіти і
науки У країни

Щ одо резолю ції учасників Всеукраїнської
акції протесту «П роф спілки. Боротьба за У країну»
Н а лист голови П роф спілки працівників освіти і науки У країни від
08.04.2016 № 02-5/247, щ о надійш ов із С екретаріату К абінету М іністрів
У країни щ одо резолю ції П опередж увальної всеукраїнської акції протесту
повідомляємо, що вим оги зазначеної акції протесту взято до уваги.
»
Разом з тим, по суті поруш ених у зверненні питань М іністерство, в
меж ах компетенції, надає інформацію згідно з додатком.
Додаток: на 4 арк.
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Д одаток
до листа М іністерства освіти
і науки У країни
від 15.05.2016 №
^ ^

'

Щ одо виплати стипендій студентам на рівні прож иткового мінімуму.
З метою реалізації полож ень статті 62 Закону У країни «П ро вищ у освіту»
М іністерство розробило проект постанови К абінету М іністрів У країни щодо
поетапного (поступово протягом 2016 - 2018 років) наближ ення розміру
мінімальної академ ічної стипендії до розм іру прож иткового мінімуму.
Зазначений проект нормативно правового акту в установленом у порядку
був поданий на погодж ення до М інфіну та М інеконом іки, однак був відхилений
М іністерством ф інансів з мотивів немож ливості ф інансового забезпечення. |
Крім того, М іністерство фінансів звернулось до У ряду з проханням про
зняття з контролю виконання доручення щ одо збільш ення розмірів
стипендіального забезпечення. Зазначене ріш ення М іністерством освіти і науки
не підтримується.
І
.
З метою забезпечення імплементації полож ень Закону У країни «Про
вищу освіту» та держ авних гарантій щ одо соціального ^ахисту студентів
М іністерство освіти і науки продовж ує співпрацю з М іністерством фінансів з
доопрацю вання проекту постанови К абінету М іністрів У країни щодо
збільш ення розм ірів академ ічних стипендій здобувачів вищ ої освіти.
П итання індексації грош ових доходів населення не належ ить до
компетенції М іністерства освіти і науки.
Щ одо забезпечення призначення та виплати стипендії студентам та учням
з числа дітей ш ахтарів відповідно до Закону У країни «П ро підвищ ення
престижності ш ахтарської праці».
В ідповідно до пункту одинадцятого П рикінцевих полож ень Закону
У країни «Про Д ерж авний бю дж ет У країни на 2016 рік» полож ення статті 5
Закону У країни «П ро підвищ ення престиж ності ш ахтарської ііраці»
застосовую ться у порядку та розмірах, встановлених К абінетом М іністрів
України, виходячи з наявних фінансових ресурсів держ авного і місцевих
бюджетів.
П ри цьому, П орядком призначення і виплати стипендій, затвердж еним
постановою К абінету М іністрів У країни від 12 липня 2004 року № 882,
передбачена виплата стипендії у підвищ еному на 18 відсотків розмірі для
студентів, які навчаю ться за напрямом підготовки (спеціальністю ) гірництво.
В иплата стипендій для зазначеної категорії Ьсіб передбачена видатками
загального фонду держ авного бю джету у повному обсязі.
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Щ одо затвердж ення Д ерж авної програми «С тудентський гуртож иток».
Відповідно до пункту 16 Заходів щ одо економного та раціонального
ви кори стан н я держ авних кош тів, передбачених для утрим ання органів
держ авної влади та інш их держ авних органів, утворених органами державної

2
влади підприємств, установ та організацій, які використовую ть кош ти
державного бю джету, затвердж ених постановою К абінету М іністрів У країни
від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію держ авник кош тів та недопущ ення
втрат бю джету», з м етою стабілізації економ ічної ситуації в державі та
економного і раціонального використання держ авних кош тів припинено
підготовку проектів нових держ авних цільових програм або внесення змін до
затвердж ених цільових програм, щ о потребую ть додаткового ф інансування з
державного бю джету.

Зазначене рішення Уряду відображено в позиції Міністерства фінансів
(лист від 16.02.2015 № 31-07010-07-5/4775), М іністерства ю стиції (лист від
19.02.2015 № 1596-0-4-15/7.2) та А дм іністрації П резидента У країни (лист від
15.07.2014 р. № 41-01/2277) стосовно Д ерж авної програм и «Студентський
гуртожиток».
Щ одо проекту Закону У країни «Про внесення змін до Закону У країни
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щ одо діяльності
студентських проф спілок) (реєстраційний № 3474).
Зазначений законопроект спрямований на врегулю вання окремих
недоліків у ф ункціонуванні студентських проф спілкових організацій. Зокрема,
недосконалий контроль членів первинної проф спілкової організації за
фінансовою
діяльністю
профспілки,
оскільки
відсутнє
об о в’язкове
оприлю днення ф інансової звітності. Н едосконалою є процедура вступу до
профспілки, більш ість студентів зараховую ться до її с к л ад у ' автоматично і не
усвідомлю ю ть своїх прав. О чолю ю ть студентські проф спілки особи, які за
своїм статусом не є студентам и і за віком не належ ать до категорії «молодь»,
що робить такі організації керованими адм іністрацією вищ ого навчального
закладу і ставить під сумнів мож ливість виконання проф спілкою своїх завдань
щодо захисту інтересів студентства.
П роект закону обговорю вався на В сеукраїнсько му студентськом у форумі
«Студентське самоврядування: проблеми та перспективи», який прЬходив у м.
Х арків 11-13 грудня 2015 року. Відповідно-до одноголосно схваленої резолю ції,
учасники форуму підтрим али необхідність прийняття законопроекту.
Щ одо держ авної цільової підтримки учасників бойових дій та їхніх 'дітей,
дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної
операції, бойових дій чи збройних конф ліктів або під час масових акцій
громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутріш ньо переміщ ені
особи, для здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти.
Законом У країни «П ро внесення змін до деяких законів У країни щ одо
держ авної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків
яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи
збройних конф ліктів або під час масових ^кцій гром адянського протесту, дітей,
зареєстрованих як внутріш ньо переміщ ені особи, для здобуття црофесійнотехнічної та вищ ої освіти» передбачено, що держ ава забезпечує держ авну
цільову підтримку для здобуття вищ ої освіти в держ авних та комунальних

з
навчальних закладах, у том у числі й виплату соціальної стипендії, для
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або під час масових акцій гром адянського протесту, дітей,

На виконання доручення П рем ’єр-м іністра У країни М іністерством
розроблено проект постанови К абінету М іністрів У країни «П ро затвердж ення
П орядку та умов надання держ авної цільової підтрим ки для здобуття
проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким категоріям громадян» та в
установленому порядку надіслано на погодж ення до центральних органів
виконавчої влади (лист М О Н від 26.10.2015 № 1/12-6970).
М іністерством ф інансів У країни (листом від 29.01.2016 № 31-07010-075/2880) не погодж ено проект постанови К абінету М іністрів У країни «Про
затвердж ення П орядку та умов надання держ авної цільової підтримки для
здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким категоріям громадян» та
надано зауваж ення, які спрямовані на неухильніе дотрим ання видатків,
передбачених Законом У країни «Про держ авний бю дж ет У країни на 2016 рік».
Також, додатково листом від 08.Q2.2016 № 3 1 -0 7 0 1 0 -0 7 /2 ^ 2 4 0 /3 5 8 ,
М іністерством ф інансів У країни поінформовано, щ о пунктом 16 Заходів щодо
економного та раціонального використання держ авних кош тів, передбачених
для утримання органів держ авної влади та інш их держ авних органів, утворених
органами держ авної влади підприємств, установ та організацій, які
використовую ть кош ти держ авного бю джету, затвердж ених постановою
К абінету М іністрів У країни від 01.03.2014 № 6 5 , припинено підготовку
проектів нових держ авних цільових програм або внесення змін до
затвердж ених цільових програм, що потребую ть додаткового фінансування з
державного бю джету.
ч
Водночас М іністерство (листом від 25.03.2016 № 1/12-1389), зваж аю чи на
соціальну значим ість даного питання та численні звернення громадян до
центральних органів виконавчої влади щ одо забезпечення їхніх прав на
державну цільову відповідно до Закону, повторно звернулося до М іністерства
ф інан сів щ одо о стато ч н о го ви ріш ен н я ф ін ан со во го заб езп еч ен н я [державної
цільової підтримки для здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким
категоріям громадян, визначених Законом У країни від 14 травня 2015 р. ,№ 25VIII.
П ісля остаточного погодж ення центральними органам и виконавчої влади
зазначеного проекту нормативно-правового акта, відповідно до Регламенту
Кабінету М іністрів У країни, затвердж еного постановою К абінету М іністрів
У країни від 18 липня 2007 року № 950, його буде подано на розгляд Уряду.
Щ одо зб ер еж ен н я існ у ю ч о ї м ереж і озД оровч о-сп орти вн и х таб о рів вищ их
навчальних закладів.

і

П ри вищ их навчальних закладах, підпорядкованих М іністерству освіти і
науки У країни ф ункціонує понад сто спортивно-оздоровчих баз, основною
метою яких є оздоровлення, як правило в канікулярний період, студентів та
працівників вищ их навчальних закладів. їх утрим ання забезпечується за
рахунок спеціального ф онду вищ их навчальних закладів. М іністерством
неодноразово наголош увалося щодо необхідності збереж ення та розвитку
мережі спортивно-оздоровчих баз і таборів та використання її за призначенням.
Щ одо недопущ ення зменш ення держ авного зам овлення на підготовку
фахівців у вищ их навчальних закладах.
і
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З метою кадрового забезпечення галузей еі
їкономіки відповідно
до
кі
І
реальних потреб ринку праці, п о си л ен н я' ролі м ісцевих органів вгіконавчої
влади та органів місцевого сам оврядування в питанні визначення
спеціальностей та обсягів підготовки фахівців з вищ ою освітою , максимального
враховувати потреби регіональних ринків праці М іністерством освіти і йауки
реалізується низка заходів. Зокрема, при формуванні проектних показників
державного
зам овлення
М іністерством
враховую ться • прогнозована
регіональна чисельність випускників ш кіл та регіональні потреби у фахівцях з
вищ ою освітою . У з в ’язку з цим, керівники вищ их навчальних закладів щ орічно
погодж ую ть контрольні показники обсягів прийом у на навчання та випуску
фахівців з обласними держ авними адміністраціям и та К иївською міською
державною адміністрацією , а також з регіональним и центрам и зайнятості
населення.
і
Станом на сьогодні, М іністерством узагальнено пропозиції' вит и х
навчальних закладів щ одо показників держ авного зам овлення на цір^гртовку
фахівців з вищ ою освітою та направлено на розгляд М іністерству економічного
розвитку і торгівлі У країни.
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науки У країни

Щ одо резолю ції учасників В сеукраїнської
акції протесту «П роф спілки. Боротьба за У країну»

(

Н а лист голови П роф спілки працівників освіти і науки У країни від
08.04.2016 № 02-5/250 щ одо резолю ції П опередж увальної всеукраїнської акції
протесту повідомляємо, щ о вимоги зазначеної акції протесту взято до уваги.
Разом з тим. по суті поруш ених у зверненні питань М іністерство, в
м еж ах компетенції, надає інф ормацію згідно з додатком.
Додаток: на 4 арк.
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Д одаток
до листа М іністерства освіти
і науки У країни
від (/. 05.2016 № і / п
Щ одо виплати стипендій студентам на рівні прож иткового мінімуму.
З метою реалізації полож ень статті 62 Закону У країни «П ро вищ у освіту»
М іністерство розробило проект постанови К абінету М іністрів У країни щ одо
поетапного (поступово протягом 2016 - 2018 років) наближ ення розм іру
м інім альної академ ічної стипендії до розм іру прож иткового мінімуму.
Зазначений проект нормативно правового акту в установленом у порядку
був поданий на погодж ення до М інф іну та М інекрном іки, однак був відхилений
М іністерством ф інансів з м отивів немож ливості ф інансового забезпечення.
К рім того, М іністерство фінансів звернулось до У ряду з п рохайш щ про
зняття з контролю виконання доручення щ одо збільш ення розмірів
стипендіального забезпечення. Зазначене ріш ення М іністерством освіти і науки
не підтримується.
)
З м етою забезпечення імплем ентації полож ень Закону У країни *«Про
вищ у освіту» та держ авних гарантій щ одо соціального захисту студентів
М іністерство освіти і науки продовж ує співпрацю з М іністерством фінансів з
доопрацю вання проекту постанови К абінету М іністрів У країни щ одо
збільш ення розм ірів академ ічних стипендій здобувачів вищ ої освіти.
П итання індексації грош ових доходів населення не належ ить до
компетенції М іністерства освіти і науки.
Щ одо Забезпечення призначення та виплати стипендії студентам та учням
з числа дітей ш ахтарів відповідно до Закону У країни «П ро підвищ ення
престиж ності ш ахтарської праці».
В ідповідно до пункту одинадцятого П рикінцевих полож ень Закону
У країни «П ро Д ерж авний бю дж ет У країни на 2016 рік» полож ення статті 5
Закону У країни «П ро підвищ ення престиж ності ш ахтарської цраці»
застосовую ться у порядку та розмірах, встановлених К абінетом М іністрів
У країни, виходячи з наявних фінансових ресурсів держ авного і місцевих
бюджетів.
При цьому, П орядком призначення і виплати стипендій, затвердж еним
постановою К абінету М іністрів У країни від 12 липня 2004 року № 882,
передбачена виплата стипендії у підвищ еному на 18 відсотків розмірі для
студентів, які навчаю ться за напрямом підготовки (спеціальністю ) гірництво.
В иплата стипендій для зазначеної категорії осіб передбачена видатками
загального ф онду держ авного бю джету у повному обсязі.
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Щ одо затвердж ення Д ерж авної програми «С тудентський гуртожиток».
Відповідно до пункту 16 Заходів щ одо економ ного та раціонального
використання держ авних кош тів, передбачених для утрим ання органів
держ авної влади та інш их держ авних органів, утворених органам и держ авної
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влади підприємств, установ та організацій, які використовую ть кош ти
держ авного бю джету, затвердж ених постановок? К абінету М іністрів У країни
від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію держ авний кош тів та недопущ ення
втрат бю джету», з м етою стабілізації економічної ситуації в ' держ аві та
економного і раціонального використання держ авних кош тів припинено
підготовку проектів нових держ авних цільових програм або внесення змін до
затвердж ених цільових програм, що потребую ть додаткового ф інансування з
держ авного бю джету.
І

Зазначене ріш ення У ряду відображ ено в пози ції М іністерства фінансів
ІТ

аооп1? 16-02-2015 № 31-07010-07-5/4775), М іністерства ю стиції (лист від
• 5 № 1596-0-4-15/7.2) та А дм іністрації П резидента У країни (лист від
15.07.2014 р. № 41-01/2277) стосовно Д ерж авної програм и «Студентський
гуртожиток».
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Щ одо проекту Закону У країни «Про внесення зм ін до Закону У країни
«Про проф есійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щ одо діяльності
студентських проф спілок) (реєстраційний № 3474).
Зазначений законопроект спрям ований на врегулю вання ГІ окремих
недоліків у ф ункціонуванні студентських проф спілкових організацій. Зокрема,
недосконалий контроль членів первинної проф спілкової організації за
ф інансовою
діяльністю
профспілки,
оскільки
відсутнє
об ов’язкове
оприлю днення ф інансової звітності. Н едосконалою є процедура вступу до
профспілки, більш ість студентів зараховую ться до її складу-автом атично і не
усвідомлю ю ть своїх прав. О чолю ю ть студентські проф спілки особи, які за
своїм статусом не є студентами і за віком не належ ать до категорії «молодь»,
що робить такі організації керованими адм іністрацією вищ ого навчального
закладу і ставить під сумнів мож ливість виконання проф спілкою своїх завдань
щ одо захисту інтересів студентства.
П роект закону обговорю вався на В сеукраїнськом у студентськом у форумі
«С тудентське самоврядування: проблеми та перспективи», який проходив у м.
Харків 11-13 грудня 2015 року. В ід п о в ід н о го одноголосно схваленої резолю ції,
учасники форуму підтримали необхідність прийняття законопроекту.
Щ одо держ авної цільової підтримки учасників бойових дій та їхніх 'дітей,
дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної
операції, бойових дій чи збройних конф ліктів або під ч^с масових акцій
громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутріш ньо переміщ ені
особи, для здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти.
Законом У країни «Про внесення змін до деяких законів У країни щ одо
державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків
яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи
збройних конф ліктів або під час м асових акцій гром адянського протесту, дітей,
зареєстрованих як внутріш ньо переміщ ені особи, для здобуття професійнотехнічної та вищ ої освіти» передбачено, щ о держ ава забезпечує державну
цільову підтримку для здобуття вищ ої освіти в держ авних та комунальних

навчальних закладах, у тому числі й виплату соціальної стипендії, для
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або під час масових акцій гром адянського протесту, дітей,
зареєстрованих як внутріш ньо переміщ ені особи.
П орядок та умови надання держ авної цільової підтримки для здобуття
вищ ої освіти зазначеним категоріям громадян зизначаю ться Кабінетом
М іністрів У країни.
Н а виконання доручення П рем ’єр-м іністра У країни М іністерством
розроблено проект постанови К абінету М іністрів У країни «П ро затвердж ення
П орядку та умов надання держ авної цільової підтримки для здрбуття
проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким категоріям громадян» І та в
установленом у порядку надіслано на погодж ення до центральних органів
виконавчої влади (лист М О Н від 26.10.2015 № 1/12-6970).
1
М іністерством ф інансів У країни (листом від 29.01.2016 № 31-07010-075/2880) не погодж ено проект постанови К абінету М іністрів У країни «Про
затвердж ення П орядку та умов надання держ авної цільової підтримки для
здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким категоріям громадян» та
надано зауваж ення, які спрямовані на неухильне дотрим ання видатків,
передбачених Законом У країни «Про держ авний бю дж ет У країни на 2016 рік».
Також, додатково листом від 08.02.2016 № 31 -07010-07/23-240/358,
М іністерством ф інансів У країни поінформовано, щ о пунктом 16 Заходів іцодо
економного та раціонального використання держ авних кош тів, передбачених
для утримання органів держ авної влади та інш их держ авних органів, утворених
органами держ авної влади підприємств, установ та організацій^ які
використовую ть кош ти держ авного бю джету, затвердж ених постановою
Кабінету М іністрів У країни від 01.03.2014 № 6 5 , припинено підготовку
проектів нових держ авних цільових програм або внесення змін до
затвердж ених цільових програм, щ о потребую ть додаткового фінансування з
державного бю джету.
В одночас М іністерство (листом від 25.03.2016 № 1/12-1389), зважаю чи на
соціальну значим ість даного питання та численні звернення громадян до
центральних органів виконавчої влади щ одо ч забезпечення їхніх прав на
державну цільову відповідно до Закону, повторно звернулося до М іністерства
фінансів щ одо остаточного виріш ення ф інансового забезпечення держ авної
цільової підтримки для здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким
категоріям громадян, визначених Законом У країни від 14 травня 2015 р. № 25V III.
' |:н ;<
Після остаточного погодж ення центральними органам и виконавчої влади
зазначеного проекту нормативно-правового акта, відповідно до Регламенту
К абінету М іністрів У країни, затвердж еного постановою К абінету М іністрів
У країни від 18 липня 2007 року № 950, його буде подано на розгляд Уряду.
Щ од о зб ер еж ен н я існ у ю ч о ї м ереж і о зд о р о в ч о -сп о р ти в н и х таб орів ви щ и х
навчальних закладів.

При вищ их навчальних закладах, підпорядкованих М іністерству освіти і
науки У країни ф ункціонує понад сто спортивно-оздоровчих баз, основною
метою яких є оздоровлення, як правило в канікулярний період, студентів та
працівників вищ их навчальних закладів. їх утрим ання забезпечується за
рахунок спеціального фонду вищ их навчальних закладів. М іністерством
неодноразово наголош увалося щ одо необхідності збереж ення та розвитку
мережі спортивно-оздоровчих баз і таборів та використання її за призначенням.
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Щ одо недопущ ення зм енш ення державного зам овлення на підготовку
фахівців у вищ их навчальних закладах.
З м етою кадрового забезпечення галузей е кономіки відповідну д о
реальних потреб ринку праці, п о си л ен н я, ролі м ісцевих органів цщсойавчої
влади та органів м ісцевого сам оврядування в питанні визначення
спеціальностей та обсягів підготовки фахівців з вищ ою освітою , максимального
враховувати потреби регіональних ринків праці М іністерством освіти і 'рауки
реалізується низка заходів. Зокрема, при ф ормуванні проектних показників
державного
зам овлення М іністерством
враховую ться
прогнозована
регіональна чисельність випускників ш кіл та регіональні потреби у ф ахівцях з
вищ ою освітою . У з в ’язку з цим, керівники вищ их навчальних закладів щ орічно
погодж ую ть контрольні показники обсягів прийом у на навчання та випуску
фахівців з обласними держ авними адміністраціями та К иївською міською
державною адм іністрацією , а також з регіональним и центрам и зайнятості
населення.
,
С таном на сьогодні, М іністерством узагальнено пропозиції вищ их
навчальних закладів щ одо показників держ авного зам овлення на. підготовку
фахівців з вищ ою освітою та направлено на'розгляд М іністерству економічного
розвитку і торгівлі У країни.
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В ід _______________ № _________________
Н а № _____________ в і д _________________
П роф спілка працівників освіти і
науки У країни
Щ одо резолю ції учасників В сеукраїнської
акції протесту «П роф спілки. Б оротьба за У країну»
Н а лист голови П роф спілки працівників освіти і науки У країни від
08.04.2016 № 02-5/250, щ о надійш ов із К ом ітету В ерховної Ради У країни з
питань соціальної політики, зайнятості та соціального забезпечення щ одо
резолю ції П опередж увальної всеукраїнської акції протесту повідомляємо, що
вимоги зазначеної акції протесту взято до уваги.
Разом з тим , по суті поруш ених у зверненні питань М іністерство, в
меж ах компетенції, надає інф ормацію згідно з додатком .
Додаток: на 4 арк.

Тимчасово виконую чий об ов’язки М іністра

Балуба І.А. 481-32-65

М2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1 / 11-6423 ВІД 19 .05.2016

Р. В. Греба

Д одаток
до листа М іністерства освіти
і науки У країни
від ^ .0 5 .2 0 1 6 № ф і ' б Ч Ґ Ь
Щ одо виплати стипендій студентам на рівні прож иткового мінімуму.
З метою реалізації полож ень статті 62 Закону У країни «П ро вищу освіту»
М іністерство розробило проект постанови К абінету М іністрів У країни щодо
поетапного (поступово протягом 2016 - 2018 років) наближ ення розміру
мінім альної академічної стипендії до розміру прож иткової о мінімуму.
Зазначений проект нормативно правового акту в установленом у порядку
був поданий на погодж ення до М інфіну та М інеконом іки, однак був відхилений
М іністерством ф інансів з мотивів немож ливості ф інансового забезпечення.
Крім того, М іністерство фінансів звернулось до У ряду з проханням про
зняття з контролю виконання доручення щ одо збільш ення розмірів
стипендіального забезпечення. Зазначене ріш ення М іністерством освіти і науки
не підтримується.
З метою забезпечення ім плементації полож ень Закону У країни «Про
вищу освіту» та держ авних гарантій щ одо соціального захисту студентів
М іністерство освіти і науки продовж ує співпрацю з М іністерством фінансів з
доопрацю вання проекту постанови Кабінету М іністрів У країни щодо
збільш ення розм ірів академ ічних стипендій здобувачів вищої освіти.
П итання індексації грош ових доходів населення не належ ить до
компетенції М іністерства освіти і науки.
Щ одо забезпечення призначення та виплати стипендії студентам та учням
з числа дітей ш ахтарів відповідно до Закону У країни «П ро підвищ ення
престижності ш ахтарської праці».
Відповідно до пункту одинадцятого П рикінцевих полож ень Закону
України «П ро Д ерж авний бю дж ет У країни на 2016 рік» полож ення статті 5
Закону У країни «П ро підвищ ення престиж ності ш ахтарської праці»
застосовую ться у порядку та розмірах, встановлених К абінетом М іністрів
У країни, виходячи з наявних фінансових ресурсів держ авного і місцевих
бюджетів.
При цьому, П орядком призначення і виплати стипендій, затвердж еним
постановою К абінету М іністрів України від 12 липня ^ 2004 року № 882,
передбачена виплата стипендії у підвищ еному на 18 відсотків розмірі для
студентів, які навчаю ться за напрямом підготовки (спеціальністю ) гірництво.
Виплата стипендій для зазначеної категорії осіб передбачена видатками
загального фонду держ авного бю джету у повному обсязі.
Щ одо затвердж ення Д ерж авної програми «С тудентський гуртож иток».
Відповідно до пункту 16 Заходів щ одо економ ного та раціонального
використання держ авних коштів, передбачених для утрим ання органів
держ авної влади та інш их держ авних органів, утворених органами держ авної
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влади підприємств, установ та організацій, які використовую ть кошти
держ авного бю дж ету, затвердж ених постановою К абінету М іністрів України
від 1 березня 2014 р. № 6 5 «П ро економію держ авних кош тів та недопущ ення
втрат бю джету», з метою стабілізації економ ічної ситуації в державі та
економного і раціонального використання держ авних кош тів припинено
підготовку проектів нових держ авних цільових програм або внесення змін до
затвердж ених цільових програм, що потребую ть додаткового фінансування з
держ авного бю джету.
Зазначене ріш ення У ряду відображ ено в позиції М іністерства фінансів
(лист від 16.02.2015 № 31-07010-07-5/4775), М іністерства ю стиції (лист від
19.02.2015 № 1596-0-4-15/7.2) та А дм іністрації П резидента У країни (лист від
15.07.2014 р. № 41-01/2277) стосовно Д ерж авної програм и «С тудентський
гуртожиток».
Щ одо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону У країни
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щ одо діяльності
студентських проф спілок) (реєстраційний № 3474).
Зазначений законопроект спрямований на врегулю вання окремих
недоліків у ф ункціонуванні студентських проф спілкових організацій. Зокрема,
недосконалий контроль членів первинної проф спілкової організації за
ф інансовою
діяльністю
профспілки,
оскільки
відсутнє
об о в’язкове
оприлю днення ф інансової звітності. Н едосконалою є процедура вступу до
профспілки, більш ість студентів зараховую ться до її складу автоматично і не
усвідом лю ю ть своїх прав. О чолю ю ть студентські проф спілки особи, які за
своїм статусом не є студентами і за віком не належ ать до категорії «молодь»,
що робить такі організації керованими адм іністрацією вищ ого навчального
закладу і ставить під сумнів мож ливість виконання проф спілкою своїх завдань
щодо захисту інтересів студентства.
П роект закону обговорю вався на В сеукраїнськом у студентському форумі
«Студентське самоврядування: проблеми та перспективи», який проходив у м.
Харків 11-13 грудня 2015 року. В ідповідно до одноголосно схваленої резолюції,
учасники форуму підтримали необхідність прийняття законопроекту.
Щ одо держ авної цільової підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей,
дітей, один із б атьків як и х заги н у в у районі п р о в ед ен н я ан ти тер о р и сти ч н о ї
операції, бойових дій чи збройних конф ліктів або під час масових акцій
громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутріш ньо переміщ ені
особи, для здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти.
Законом У країни «П ро внесення змін до деяких законів України щодо
держ авної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків
яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи
збройних конф ліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей,
зареєстрованих як внутріш ньо переміщ ені особи, для здобуття професійнотехнічної та вищ ої освіти» передбачено, що держ ава забезпечує держ авну
цільову підтримку для здобуття вищ ої освіти в держ авних та комунальних
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навчальних закладах, у тому числі й виплату соціальної стипендії, для
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей,
зареєстрованих як внутріш ньо переміщ ені особи.
Порядок та умови надання держ авної цільової підтримки для здобуття
вищ ої освіти зазначеним категоріям громадян визначаю ться Кабінетом
М іністрів України.
На виконання доручення П рем ’єр-м іністра У країни М іністерством
розроблено проект п о стан о ви К абін ету М ін істрів У к р аїн и «П ро затверд ж ен н я
Порядку та ум ов надання держ авної цільової підтрим ки для здобуття
проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким категоріям громадян» та в
установленому порядку надіслано на погодж ення до центральних органів
виконавчої влади (лист М О Н від 26.10.2015 № 1/12-6970).
М іністерством ф інансів У країни (листом від 29.01.2016 № 31-07010-075/2880) не погодж ено проект постанови К абінету М іністрів У країни «Про
затвердження Порядку та умов надання держ авної цільової підтримки для
здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким категоріям громадян» та
надано зауваж ення, які спрямовані на неухильне дотрим ання видатків,
передбачених Законом У країни «Про державний ою дж ет У країни на 2016 рік».
Також, додатково листом від 08.02.2016 № 31-07010-07/23-240/358,
М іністерством ф інансів У країни поінформовано, щ о пунктом 16 Заходів щодо
економного та раціонального використання держ авних кош тів, передбачених
для утримання органів держ авної влади та інш их держ авних органів, утворених
органами держ авної влади підприємств, установ та організацій, які
використовую ть кош ти держ авного бю джету, затвердж ених постановою
К абінету М іністрів У країни від 01.03.2014 № 6 5 , припинено підготовку
проектів нових держ авних цільових програм або внесення змін до
затвердж ених цільових програм, що потребую ть додаткового фінансування з
державного бю джету.
Водночас М іністерство (листом від 25.03.2016 № 1/12-1389), зваж аю чи на
соціальну значим ість даного питання та численні звернення громадян до
центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення їхніх прав на
державну цільову відповідно до Закону, повторно звернулося до М іністерства
фінансів щодо остаточного виріш ення ф інансового забезпечення держ авної
цільової підтримки для здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти деяким
категоріям громадян, визначених Законом У країни від 14 травня 2015 р. № 25VIII.
Після остаточного погодж ення центральними органам и виконавчої влади
зазн ач ен ого проекту норм ативно-правового акта, відповідно до Регламенту
Кабінету М іністрів У країни, затвердж еного постановою Кабінету М іністрів
України від 18 липня 2007 року № 950, його буде подано на розгляд Уряду.
Щ одо збереж ення існую чої мережі оздоровчо-спортивних таборів вищ их
навчальних закладів.
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При вищ их навчальних закладах, підпорядкованих М іністерству освіти і
науки України функціонує понад сто спортивно-оздоровчих баз, основною
метою яких є оздоровлення, як правило в канікулярний період, студентів та
працівників вищ их навчальних закладів. їх утрим ання забезпечується за
рахунок спеціального фонду вищ их навчальних закладів. М іністерством
неодноразово наголош увалося щодо необхідності збереж ення та розвитку
мережі спортивно-оздоровчих баз і таборів та використання її за призначенням.
Щ одо недопущ ення зменш ення держ авного замовлення на підготовку
фахівців у вищ их навчальних закладах.
З метою кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до
реальних потреб ринку праці, посилення ролі м ісцевих органів виконавчої
влади та органів
місцевого самоврядування
в питанні визначення
спеціальностей та обсягів підготовки фахівців з вищ ою освітою , максимального
враховувати потреби регіональних ринків праці М іністерством освіти і науки
реалізується низка заходів. Зокрема, при формуванні проектних показників
державного
зам овлення
М іністерством
враховую ться
— прогнозована
регіональна чисельність випускників шкіл та регіональні потреби у фахівцях з
вищ ою освітою . У зв ’язку з цим, керівники вищ их навчальних закладів щ орічно
погодж ую ть контрольні показники обсягів прийому на навчання та випуску
фахівців з обласним и держ авними адміністраціями та К иївською міською
держ авною адм іністрацією , а також з регіональним и центрами зайнятості
населення.
Станом на сьогодні, М іністерством узагальнено пропозиції вищ их
навчальних закладів щ одо показників держ авного зам овлення на підготовку
фахівців з вищ ою освітою та направлено на розгляд М іністерству економічного
розвитку і торгівлі України.
Щ одо забезпечення видатків на освіту у розмірі не м енш ом у 10 відсотків

ввп.
За інф ормацією наданою М іністерством ф інансів У країни, реалізація
вказаної норми потребуватиме додаткових видатків держ авного та місцевих
бю джетів у обсязі 131,0 млрд. гривень (в умовах 2016 року). Не інфляційні
джерела покриття вказаних видатків відсутні.

