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Про розгляд
депутатського запиту
Шановні панове народні депутати!
Міністерство фінансів України відповідно до листа Голови Верховної Ради України
Д. Разумкова від 15.11.2019 №11/10-831 розглянуло Ваш депутатський запит, оголошений на
засіданні Верховної Ради України 15 листопада 2019 року, щодо збереження функціонування
малочисельних закладів загальної середньої освіти Чернігівської області і в межах
компетенції повідомляє.
Розрахунок освітньої субвенції здійснюється Міністерством освіти і науки України на
основі формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088, виходячи з розрахункової
кількості ставок педагогічних працівників, яка визначена на підставі навчального
навантаження, розрахункової наповнюваності класів та навчальних планів.
Ключовими факторами, що впливають на незабезпеченість видатків на освіту у
Чернігівській області, є:
- неоптимальна та неефективна мережа закладів загальної середньої освіти (у 2018/
2019 н. р. функціонує 12 малокомплектних шкіл І ступеня, в кожній з яких навчається менше
10 дітей, або 42,9% загальної кількості шкіл; 70 шкіл І–ІІ ступенів з кількістю 40 і менше
учнів, або 59,3% загальної кількості шкіл; 165 малокомплектних шкіл І–ІІІ ступенів, у
кожній з яких навчається менше 100 дітей, або 46,6% загальної кількості шкіл);
- низька наповнюваність класів учнями у загальноосвітніх навчальних закладах, у
зв’язку з чим з місцевих бюджетів Чернігівської області здійснюється надлишкове
утримання 145 класів, що призводить до неефективного використання коштів в обсязі
58,1 млн гривень.
Окремі місцеві органи влади штучно створюють умови для функціонування додаткових
класів, утримання яких призводить до виплати заробітної плати додатковій кількості
педагогічних працівників.
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Слід зазначити, що формула розподілу освітньої субвенції спрямована на підвищення
якості надання освіти шляхом стимулювання органів місцевого самоврядування до
здійснення заходів щодо оптимізації неефективної мережі шкіл. Коштами освітньої субвенції
забезпечується у повному обсязі оплата праці оптимальної чисельності вчителів при
максимально ефективній мережі шкіл.
Тобто у разі наявності шкіл з низькою наповнюваністю класів відповідні місцеві ради
мають покривати дефіцит коштів освітньої субвенції за рахунок власних доходів.
Водночас зазначаємо, що з метою забезпечення якісного навчального процесу,
особливо у сільській місцевості, та створення опорних закладів освіти розпорядженнями
Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1106-р «Деякі питання використання у 2019
році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від 27.11.2019
№ 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству освіти і науки України на 2019 рік» здійснено розподіл резерву освітньої
субвенції та нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та
Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, перерозподіл коштів між бюджетними програмами Міністерства освіти і
науки України в загальному обсязі 1,9 млрд грн, які передбачається спрямувати на
придбання шкільних автобусів, ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків),
обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів тощо.
Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятим
Верховною Радою України 14 листопада 2019 року, Міністерству освіти і науки України за
бюджетною програмою 2211260 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» передбачені видатки в
обсязі 3,5 млрд гривень.
Таким чином, Урядом вживаються всі можливі заходи для забезпечення якісного
навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої
освіти.
Міністерство фінансів України висловлює вдячність за звернення та готовність до
подальшої співпраці.
З повагою
Міністр

Оксана Притула 277 54 24

Оксана МАРКАРОВА

