
 

14.11.2018 № 02-8/637                                            Головам обласних, Київської міської 

організацій  Профспілки працівників 

освіти і науки України 
 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України інформує, що за наявними 

даними станом на 1 жовтня 2018 року залишки невикористаної освітньої субвенції в 

обласних, міських, районних бюджетах та бюджетах об’єднаних територіальних 

громад складають 6 146 049 975 гривень. Порівняно з залишками на 01.08.2018 року 

їх обсяги зменшилися на 982 405 873 гривні. Однак порівняно невикористаними 

залишками на початок року вони збільшилися на 2 051 201 567 гривень, і це на фоні 

наявної заборгованості з заробітної плати педагогічним працівникам, несвоєчасної її 

виплати, зменшення надбавок за престижність праці, порушень вимог законодавства 

щодо оплати праці за завідування кабінетами, а також положень Галузевої угоди між 

Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки 

України на 2016-2020 роки. 

Найбільші обсяги невикористаної субвенції залишилися в обласних бюджетах, 

де їх суми коливаються переважно в межах від 34 до 65% від річних призначень.  

Більше, як в 70 місцевих бюджетах їх обсяги становлять від 20 до 30%, а від 10 до 

20% - в 270 бюджетах. Практично у повному обсязі використано освітню субвенцію 

майже в 100 бюджетах з 1287. 

Зазначене засвідчує про створення на місцях штучної економії видатків 

освітньої субвенції з тим, щоб її невикористані залишки спрямувати у наступному 

фінансовому році на матеріально-технічне забезпечення та інші потреби закладів 

загальної середньої освіти.  

У зв’язку з цим ЦК Профспілки вимагає активізації роботи виборних органів, 

особливо районних, міських організацій профспілки, а також профспілкових 

організацій в ОТГ у напрямку безумовного дотримання норм законодавства з оплати 

праці педагогічних працівників та ефективного використання положень Галузевої 

угоди на 2016-2020 роки стосовно виплати надбавок за престижність праці в розмірі 

30% посадового окладу (ставки заробітної плати), встановлення надбавок за 

складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо 

важливої роботи у розмірі до 50%, винагороди за сумлінну працю і зразкове 

виконання обов’язків у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати), доплати 

за завідування навчальними кабінетами та майстернями незалежно від процедури 

проходження їх атестації, оплати за заміну тимчасово відсутніх педагогічних 

працівників у повному розмірі, а також преміювання, надання допомоги для 

вирішення соціально-побутових проблем тощо з метою максимального використання 

затверджених обсягів освітньої субвенції на 2018 рік. 

 

Додаток на 26 аркушах. 

 

Голова Профспілки                                                                  Г.Ф.Труханов     


