
 

29.02.2016 № 02-5/161                                                     Президенту України  

                                                                                                   Порошенку П.О. 
    

                       Вельмишановний Петре Олексійовичу! 
 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу 

прискорення підписання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної 

освіти», реєстраційний № 3830-3, прийнятого Верховною Радою України 4 лютого 2016 

року та поданого на Ваш підпис 9 лютого. 

ЦК Профспілки вже звертався до Вас у зв’язку з ситуацією, що склалася в системі 

професійно-технічної освіти України через прийняття Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2016 рік», статтею 27 якого дано доручення Кабінету Міністрів 

України до 1 січня 2016 року забезпечити передачу видатків на підготовку робітничих 

кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих 

бюджетів. Передбачено також передачу на фінансування з місцевих бюджетів підготовку 

робітничих кадрів державними професійно-технічними навчальними закладами та їх 

передачу з державної власності у комунальну власність. 

При цьому порушено вимоги статті 85 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

якої передача державою органам місцевого самоврядування права на здійснення видатків 

можлива лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів як у вигляді 

закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх 

частки, так і трансфертів з Державного бюджету України. 

Недостатність у місцевих бюджетах необхідних ресурсів для належного 

фінансового забезпечення професійно-технічної освіти призвела до позбавлення значної 

частини дітей, особливо з сімей з низькими доходами, можливості отримати робітничу 

професію та спричинить зростання безробіття серед молоді. Під загрозою опинилася 

своєчасна виплата заробітної плати працівникам, зменшення її розміру внаслідок 

скасування доплат, надбавок, навчального навантаження, а також звільнення працюючих. 

Аналогічна ситуація склалася з стипендіальним забезпеченням учнів, їх харчуванням, 

особливо, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Досить 

гостро постала проблема з оплатою за комунальні послуги, відключення приміщень 

професійно-технічних навчальних закладів від тепла та світла за їх несплату.  

Ухвалений парламентом закон «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної 

освіти» дає можливість забезпечити, хоча б частково, фінансування підготовки 

робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах за рахунок 

надання відповідних трансфертів місцевим бюджетам. 

Враховуючи зазначене, просимо Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, 

прискорити підписання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної 

освіти», не застосувавши до нього право вето, що сприятиме недопущенню знищення 

системи професійно-технічної освіти. 

 

З глибокою повагою,   

Голова Профспілки                                                           Г.Ф. Труханов 


