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

На запити з місць щодо правомірності скорочення посад працівників закладів
освіти з числа робітників та інших органами місцевого самоврядування та органами
управління освіти і науки ЦК Профспілки працівників освіти і науки України просить
врахувати наступне.
Відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при
затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку
потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати.
Статтею 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
встановлено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами
України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України.
Відповідно до статті 10 цього закону міські ради представляють відповідні
територіальні громади, здійснюють від їх імені та в їхніх інтересах функції і
повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та
іншими законами.
Одним з власних повноважень виконавчих органів місцевих рад, що передбачні
статтею 32 зазначеного закону, є управління закладами освіти, організація їх
матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення необхідних умов для
виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної
орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та
позашкільних навчально-виховних закладів.
Відповідно до частини другої статті 64 Закону України «Про освіту» акти
центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими до виконання органами місцевого самоврядування, до
сфери управління яких належать заклади освіти. Частиною першою цієї статті
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки уповноважено
здійснювати нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти в
межах повноважень, визначених законом.
Спеціальними законами у галузі освіти надано право центральному органу
виконавчої влади у сфері освіти і науки затверджувати Типові штатні нормативи
Типові навчальні плани, інші нормативні акти, що спрямовані на здійснення
освітнього процесу для здобуття дітьми та учнями відповідного рівня освіти
відповідно до державних стандартів.
Статтею 45 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено:
1. Штатні розписи комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно

від підпорядкування і типів затверджуються керівником закладу загальної середньої
освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти,
затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері освіти.
2. Штатні розписи комунальних закладів спеціалізованої освіти затверджуються
керівниками відповідних закладів на підставі Типових штатних нормативів закладів
спеціалізованої освіти, затверджених центральними органами виконавчої влади, що
забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах.
3. Штатні розписи приватних і корпоративних закладів загальної середньої
освіти встановлюються засновником (засновниками).
Статтею 39 Закону України «Про дошкільну освіту» встановлено, що штатні
розписи комунальних закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування і
типу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових
штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти визначено
частиною другою статті 66 Закону України «Про освіту». Передбачено, що районні,
міські ради та ради об'єднаних територіальних громад:
відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення
якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної,
початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та
базової середньої освіти, позашкільної освіти;
планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої освіти
академічного спрямування;
мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх;
закріплюють за закладами початкової та базової середньої освіти територію
обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);
забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які
проживають на відповідній території, та вживають заходів для забезпечення потреби
у дошкільній та позашкільній освіті;
забезпечують та фінансують підвезення учнів і педагогічних працівників до
закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі
потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які
пересуваються на кріслах колісних);
ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України;
оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а
також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із
заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;
здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.
Жодним законом України органи місцевого самоврядування не наділено
повноваженнями переглядати Типові штатні нормативи, затвердження яких
відповідними Законами України покладено на центральний орган виконавчої влади у
сфері освіти і науки.
Тому Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1308/18603, Типові

штатні нормативи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 № 1105, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 29.12.2008 за № 1250/15941, Типові штатні нормативи
дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки
України від 04.11.2010 №1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
23.12.2010 за № 1157/18452, Типові штатні нормативи позашкільних навчальних
закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 31.10.2012 № 1230, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2012 за
№ 1935/22247, Типові штатні нормативи професійно-технічних навчальних закладів,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1204,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2011 за № 114/18852 та інші, є
обов’язковими для врахування органами місцевого самоврядування та органами
управління освіти і науки.
В додатку 7 до Державного бюджету України на 2018 рік на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я передбачено додаткову дотацію з державного бюджету обласним бюджетам
у обсязі 16,5 млрд. гривень, які мають розподілятися між місцевими бюджетами
адміністративно-територіальних одиниць областей.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1036 Бюджетного кодексу
України додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я спрямовується, зокрема на
господарське утримання закладів загальної середньої освіти та оплату праці з
нарахуваннями інших, ніж педагогічні, працівників цих закладів.
Відповідно до частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України розподіл
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється між місцевими
бюджетами у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та
затверджується рішенням про обласний бюджет.
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