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Народним депутатам України 
 

Шановний Володимире Борисовичу ! 

Шановні народні депутати України ! 
 

Учасники І пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, що 

відбувся 27 січня 2016 року, звертаються з приводу критичної ситуації, в якій 

опинилися професійно-технічні навчальні заклади з прийняттям Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік». 

Попри вжиті ЦК Профспілки заходи, зокрема звернення до Верховної Ради 

України, народних депутатів України, голів комітетів з питань науки і освіти, 

бюджету, соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення щодо 

неприпустимості руйнації системи професійно-технічної освіти, статтею 27 

прийнятого 24 грудня 2015 року Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2016 рік» Кабінету Міністрів України доручено забезпечити передачу 

до 1 січня 2016 року, тобто за 6 днів до закінчення фінансового року, видатків на 

підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних 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. 

Запроваджено норму про планування з 2016 року видатків на цю мету у 

відповідних бюджетах міст обласного значення, а на інших територіях - у 

відповідних обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.  

Завдання про внесення пропозицій щодо змін до бюджетного законодавства 

лише після здійснення моніторингу фінансового забезпечення професійно-

технічних навчальних закладів державної форми власності за рахунок коштів 

обласних та міських бюджетів за підсумками першого кварталу 2016 року, є 

неефективним, оскільки фінансова незабезпеченість підготовки робітничих кадрів 

вже у січні поточного року загрожує припиненню діяльності низки професійно-

технічних навчальних закладів.  

Недостатність у місцевих бюджетах необхідних ресурсів для належного 

фінансового забезпечення професійно-технічної освіти призведе до позбавлення 

значної частини дітей, особливо з сімей з низькими доходами, можливості 

отримати робітничу професію та спричинить зростання безробіття серед молоді.  

Під загрозою своєчасна виплата заробітної плати працівникам, зменшення її 

розміру внаслідок скасування доплат, надбавок, навчального навантаження, а 

також звільнення працюючих. Аналогічна ситуація 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 у цей зимовий період.  

Такі непродумані дії призвели до зростання соціальної напруги у трудових 

та учнівських колективах професійно-технічних навчальних закладів, викликали 

незадоволення батьків, стали загрозою погіршення криміногенної ситуації в 

окремих регіонах та в цілому в країні. 

При прийнятті таких рішень 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. 

У Державному бюджеті на 2015 рік обсяг таких трансфертів обласним 

бюджетам та бюджету міста Києва у вигляді субвенції на підготовку робітничих 

кадрів становив 6,0 млрд. гривень. 

З метою недопущення руйнації системи професійно-технічної освіти та 

якнайшвидшого виправлення ситуації, що склалася з фінансовим забезпеченням 

підготовки робітничих кадрів для країни, виплатою заробітної плати працівникам 

та стипендіальним забезпеченням учнів, їх харчуванням, учасники І пленуму ЦК 

Профспілки закликають Вас, шановні Володимире Борисовичу та народні 

депутати України, забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при 

фінансуванні професійно-технічної освіти та виділення з Державного бюджету 

України місцевим бюджетам необхідних обсягів трансфертів, не допустивши 

зменшення обсягів освітньої субвенції, нерозподілені видатки якої в цьогорічному 

бюджеті значно перевищують нормативи, встановлені статтею 103
2
 Бюджетного 

кодексу України, складаючи понад 4,5% загального обсягу освітньої субвенції 

замість резерву в обсязі не більше 1%.   

 

    

З повагою, 

за дорученням учасників пленуму ЦК Профспілки 

 

Голова профспілки                                                       Г.Ф.Труханов 

             

 

 

 


