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Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць щодо
можливості використання залишків освітньої субвенції на надання матеріальної
допомоги педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти для
вирішення соціально-побутових питань повідомляє наступне.
Частиною 8 статті 61 Закону України «Про освіту», яка регулює питання
оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, передбачено, що
педагогічним працівникам за рахунок власних надходжень закладів освіти може
надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
Згідно з пунктом 15 статті 2 Бюджетного кодексу України власні надходження
бюджетних установ – це кошти, отримані в установленому порядку бюджетними
установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та
благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції
чи майна та іншої діяльності.
Відповідно до пункту 3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.01.2015 № 6, субвенція спрямовується на оплату праці з
нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти,
шкільних відділень навчально-виховних комплексів; викладачів закладів
професійно-технічної та вищої освіти, які викладають предмети згідно з Державним
стандартом базової і повної загальної середньої освіти.
Абзацом десятим пункту 3 Порядку встановлено, що залишки коштів за
освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках
відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному
періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення
матеріально-технічної бази закладів освіти. Передбачено також інші цілі, на які
можуть спрямовуватися залишки невикористаної освітньої субвенції, зокрема, на
придбання шкільних автобусів; оновлення навчальної та матеріально-технічної бази
закладів загальної середньої освіти; на придбання підручників і посібників закладів
загальної середньої освіти, їх оснащення засобами навчання, навчальним
обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи; підключення
закладів загальної середньої освіти до Інтернету, насамперед у сільській місцевості.
Тобто повний перелік напрямів їх використання відсутній, що підтверджується
словом «зокрема».
Однак у пункті 6 Порядку конкретизовано заборону щодо використання
залишків освітньої субвенції, а саме: на закупівлю товарів, робіт і послуг, які
безпосередньо не пов'язані з оплатою видатків, зазначених у пункті 3 цих Порядку
та умов; оплату посередницьких послуг; здійснення заходів, метою яких є
отримання прибутку.
Тож зважаючи на зазначене, наявні законодавчі можливості спрямування
невикористаних залишків освітньої субвенції на надання педагогічним працівникам
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
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