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На На #__„ї від р
Верховна Рада України
Комітет 3 питань соціальної
політики, зайнятості та

і\.Іпенсіиного забезпечення

Кабінет Міністрів України

І Профспілка працівників освіти
і/ і науки України

Щодо розгляду звернення

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 18.04.2015 .ЂГ915781Х1І 1-15 до листа Комітету Верховної
Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення від 07.04.2015 1Ч`в04-34!14-84486 розглянуло звернення
Профспілки працівників освіти і науки України від 06.03.2015 і¬Гв02-5/ І 58 щодо
збільшення видатків на освітню галузь для забезпечення індексації заробітної
плати працівників та стипендії студентів і повідомляє.

Змінами до Закону України «Про індексацію грошових доходів
населення», що внесені Законом України від 28.12.2014 МЛ6-УІІ1 «Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України», проведення індексації грошових доходів населення
здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний
рік.

Пропозиція щодо збільшення видатків на освітню галузь для
забезпечення виплати індексації заробітної плати та стипендії у повному обсязі
потребуватиме вншукання суттєвих додаткових бюджетних коштів т
державного та місцевих бюджетів та внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік».

Неінфляційні джерела покриття вказаних видатків відсутні.
Відповідно до статей 52 і 53 Бюджетного кодексу України зміни до

іі'-і закону продержавний бюджет України можуть вноситися у разі відхилення
Ф оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
Ё розвитку України та надходжень бюджету від прогнозу, врахевапого при
З затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період,
У' а також зміни структури витрат державного бюджету, уточнення пріоритетів

бюджетної політики. Факт перевиконання надходжень державного бюджету



ІІвизнається на підставі офіціиних висновків Рахункової палати та Міністерства
фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за підсумками
трьох кварталів у разі перевищення показників надходжень державного
бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період,
більше ніж на 15 відсотків.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пункту 14 Прикінцевих
положень до Закону України від 28.12.2014 ]Ч'9?6 «Про внесення змін та
визнання такими, 1цо втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
Кабінету Міністрів України доручено за результатами першого півріччя 2015
року та з урахуванням економічної ситуації затвердити порядок проведення
індексації заробітної плати, грошового забезпечення, пенсійних та соціальних
виплат.
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