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Профспілка працівників освіти і 
науки України

Об’єднання профспілок 
Харківської області

Федерація професійних спілок 
Кіровоградської області

Щодо фінансового забезпечення 
професійно-технічних навчальних 
закладів

На листи Профспілки працівників освіти і науки України від 29.02.2016 
№ 02-5/161, Об’єднання профспілок Харківської області від 11.03.2016 № 03/01- 
25/62, Федерації професійних спілок Кіровоградської області від 09.03.2016 
№01-19/71, що надійшли до Адміністрації Президента України, стосовно 
фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів 
інформуємо.

У зв’язку зі зміною у 2016 році фінансування підготовки робітничих 
кадрів частина місцевтіх бюджетів не змогли передбачити достатній обсяг 
коштів для забезпечення належного утримання професійно-технічних 
навчальних закладів.

Зазначена ситуація в багатьох професійно-технічних навчальних закладах 
призвела до невиконання гарантованого державою соціального захисту дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інших пільгових категорій.

З метою надання підтримки місцевим бюджетам для фінансування 
професійно-технічних навчальних закладів постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.04.2016 № 41 здійснено розподіл стабілізаційної дотації на 
загальну суму 500 млн. грн. для подальшого розподілу між містами обласного 
значення, де є реальна обмеженість фінансових ресурсів.

За оперативною інформацією департаментів (управлінь) освіти і науки 
обласних, Київської міської державних адміністрацій за рахунок
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стабілізаційної дотації станом на 15.06.2016 профінансовано 275 475,5 тис. 
грн.

Харківському обласному бюджету виділено - ЗО 053,6 тис. грн., 
профінансовано - 19 176,2 тис. грн., Кіровоградському обласному бюджету 
виділено - 11 803,7 тис. грн., профінансовано - 8 342,8 тис. грн.

Водночас зазначаємо, що за інформацією Міністерства фінансів стосовно 
спроможності місцевих бюджетів утримувати професійно-технічні навчальні 
заклади, за січень -  квітень поточного року до загального фонду місцевих 
бюджетів, що мають фінансувати професійно-технічні навчальні заклади (без 
урахування трансфертів) надійшло 30,6 млрд. грн., що складає 42,9 % від 
річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Приріст надходжень проти аналогічного періоду минулого року склав 
44,1 % або + 9,4 млрд. грн.

Крім того, додатковим ресурсом для фінансування професійно-технічних 
навчальних закладів можуть бути нерозподілені вільні залишки коштів 
місцевих бюджетів.

За результатами І півріччя Міністерством фінансів буде здійснено аналіз 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів та, у разі необхідності, Кабінету 
Міністрів України буде подано пропозиції щодо можливої додаткової 
підтримки фінансово неспроможних громад.
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