
 

 

 

 

 

  

 Верховною Радою України 23 листопада 2018 року прийнятий Закон 

«Про Державний бюджет України на 2019 рік». Додатком № 6 до зазначеного 

закону передбачені трансферти обсягів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам. 

На жаль, при доопрацюванні Закону України  «Про Державний бюджет 

України на 2019 рік», для окремих місцевих бюджетів обсяги освітньої 

субвенції зазнали змін, зокрема, в проекті бюджету станом на вересень 2018 

року передбачались одні суми, а при прийнятті бюджету інші. 

Зокрема, суттєвих змін в сторону зменшення зазнали обласний бюджет 

Львівської області, бюджет м. Львова, бюджет Мостиської міської ОТГ, а також 

сумарно бюджет Дрогобицького району та новостворений бюджет Меденицької 

селищної ОТГ, бюджет Радехівського району та новостворені бюджети 

Радехівської міської ОТГ і Лопатинської селищної ОТГ.  

Просимо пояснити, на підставі чого зазнали змін в обсягах освітньої 

субвенції окремі місцеві бюджети при доопрацюванні Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2019 рік». 

Окрім цього, Львівську обласну організацію профспілки працівників 

освіти і науки України турбує ситуація щодо об’єктивності розподілу обсягів 

освітньої субвенції на 2019 рік у відповідності до постанови Кабінету Міністрів 

України № 1088 від 27.12.2017 року «Про затвердження формули освітньої 

субвенції між місцевими бюджетами». 

Станом на 23.11.2018 року – день прийняття Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2019 рік», та станом на сьогоднішній день змін 

до постанови Кабінету Міністрів України № 1088 від 27.12.2017 року «Про 

затвердження формули освітньої субвенції між місцевими бюджетами» не 

внесено. 

Враховуючи наведене та аналіз обсягів освітньої субвенції на 2019 рік 

місцевим бюджетам, в окремих бюджетах передбачається дефіцит коштів на 

виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної 

середньої освіти. Аналіз та відсутність змін до постанови № 1088 вказує на те, 

що і надалі непередбачені в обсягах освітньої субвенції кошти на поділ класів 

при вивчені окремих предметів, індивідуальну форму навчання, формування в 

повному обсязі штатних розписів закладів загальної середньої освіти, 

відповідно до Типових, збільшення мережі класів на 1 вересня та інші. 
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Така ситуація у 2019 році може повторити аналогічну, що склалась на 

завершення 2018 року, у якій станом на 03.12.2018 року педагогічним 

працівникам закладів загальної середньої освіти, у зв’язку з недостатністю 

обсягів освітньої субвенції, ще не виплачено  заробітну плату за жовтень місяць 

та щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам, передбачену ст. 57 

Закону України «Про освіту». 

Враховуючи наведене, просимо забезпечити внесення змін до Формули 

розподілу освітньої субвенції шляхом передбачення необхідних обов’язкових 

видатків  на заробітну плату педагогічним працівникам та, відповідно, внесення 

змін до обсягів трансфертів освітньої субвенції місцевим бюджетам 

передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». 
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