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

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що Закон
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року
№ 294-IX підписано Президентом України 11 грудня, з повним текстом якого
можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-IX
Водночас зазначаємо, що статтею 7 закону установлено у 2020 році
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня
2027 гривень, з 1 липня 2118 гривень, з 1 грудня 2189 гривень;
для працездатних осіб: з 1 січня - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1
грудня - 2270 гривень;
для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1638 гривень, з 1 липня 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.
Статтею 8 закону мінімальну заробітну плату встановлено:
у місячному розмірі: з 1 січня - 4723 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 28,31 гривні.
Пунктом 8 Прикінцевих положень закону Кабінету Міністрів України
доручено здійснити заходи щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового
мінімуму до його реальної величини, яка розрахунково може становити близько
4251 гривні, з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для
основних соціальних і демографічних груп населення.
Пунктом 10 Прикінцевих положень закону Кабінету Міністрів України
доручено до 1 лютого 2020 року опрацювати питання щодо збільшення освітньої
субвенції, здійснивши її розподіл між місцевими бюджетами з урахуванням
уточненого параметра кількості учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти
станом на 5 вересня 2019 року та забезпечивши внесення відповідних змін до
формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.
В додатку 3 до Державного бюджету України на 2020 рік Міністерству
освіти і науки, як головному розпоряднику бюджетних коштів, затверджено нову
бюджетну програму «Фонд розвитку закладів вищої освіти», з обсягами видатків
розвитку загального фонду бюджету 250,0 млн. гривень.
Обсяги освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
передбачено у сумі 77 533 320,8 тис. гривень. В додатку 5 їх розподілено між 1448
місцевими бюджетами у сумі 76 965 208,8 тис. гривень.
Обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення
навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти
затверджено у сумі 259 000,0 тис. гривень.
Затверджено також нові бюджетні програми:

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
програми «Спроможна школа для кращих результатів» з видатками загального
фонду 1,5 млрд. гривень та спеціального фонду – 2,0 млрд. гривень;
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення
соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти» з обсягами видатків 3 753 209,8 тис. гривень.
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я передбачена обласним бюджетам у обсязі 7,9 млрд. гривень.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. №
555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2020 - 2022 роки» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883, ВВП за сценарієм 1 затверджено
на рівні 4510,8 млрд. гривень, а за сценарієм 2 - 4598,8 млрд. гривень.
За повідомленням Міністерства освіти і науки України на даний час
прогнозні видатки зведеного бюджету на освіту на 2020 рік складають 257,7 млрд
гривень (5,7% від ВВП). Видатки Державного бюджету України на освіту
затверджено на рівні 145,1 млрд. гривень.
У зв’язку з цим та відповідно до Примітки 1 до додатка 1 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з
урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» та примітки 1 Додатка 1 до наказу
Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 «Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» посадові
оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з розраховуються, виходячи з
розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду,
встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня
2020 року, а саме 2102 гривні, тобто підвищуються на 9,4%.
Просимо довести зазначене до відома організаційних ланок профспілки та
забезпечити організацію контролю профспілковими органами за дотриманням
трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
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