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Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надсилає до відома і
врахування у роботі інформацію Міністерства освіти і науки України, викладену у
листі від 20.04.2018 № 1/12-3780 на звернення ЦК Профспілки від 05.03.2018 №
02-5/153 до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України за
наслідками президії ЦК Профспілки, засідання якої відбулося 27 лютого 2018
року.
При цьому привертаємо увагу, що за даними Державної казначейської
служби України залишок коштів освітньої субвенції за два місяці поточного року
збільшився на 1,2 млрд. гривень, складаючи станом на 01.03.2018 року 5,3 млрд.
гривень проти 4,1 млрд. гривень станом на 01.01.2018 року.
Місцевими радами розподілено на 01.03.2018 залишки освітньої субвенції в
обсязі 1,4 млрд. гривень, з яких на оплату праці з нарахуваннями педагогічних
працівників спрямовано лише 222,0 млн. гривень з 4,1 млрд. гривень.
Обсяг нерозподілених вільних залишків коштів всіх місцевих бюджетів
становив на 01.04.2018 року 14,3 млрд. гривень.
Попри незабезпеченість видатків на оплату праці педагогічних працівників
місцевими радами на депозитних (вкладних) рахунках в установах банків на
01.04.2018 розміщено 15,2 млрд. гривень.
Додатковим джерелом фінансового забезпечення закладів освіти також
можуть бути кошти базової дотації, яка передбачена у Державному бюджеті
України на 2018 рік в обсязі 16,5 млрд. гривень для освітніх закладів та закладів
охорони здоров’я, з яких лише 8,2 млрд. гривень розподілено на освітні потреби.
Просимо вживати відповідних заходів для фінансового забезпечення
трудових прав працівників освіти, своєчасної і в повному обсязі з дотриманням
норм законодавства оплати праці педагогічних працівників, з’ясування на місцях
даних про обсяги залишків освітньої субвенції, причин її збільшення та розподілу
на оплату праці з нарахуваннями, використання на потреби закладів та установ
освіти вільних залишків коштів місцевих бюджетів та коштів, розміщених на
депозитних (вкладних) рахунках в установах банків.
Додаток: лист Міністерства освіти і науки України на 5 аркушах.
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