■
УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
пл.Народна, 4, м.Ужгород, 88008, тел.: 69-61-00,69-60-80,69-60-78 факс,
weв-caйт: www.carpathia.gov.ua, e-mail:admin@carpath^a.gov.ua, код ЄДРПОУ 00022496

На№ 02-05/169 від 12.03.2018

Профспілка працівників освіти і
науки України

Обласна державна адміністрація розглянула Ваше звернення від
12.03.2018 №02-05/169 щодо фінансового забезпечення освітніх закладів
області, підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників закладів
дошкільної, позашкільної освіти, дотримання трудових прав педагогічних
працівників цих закладів, та інформує про наступне.
У зв’язку з прийняттям постанов Кабінету Міністрів України від 11 січня
2018 р. №№22,23 щодо підвищення оплати праці педагогічних працівників у
містах обласного значення та окремих ОТГ виникла потреба у додаткових
обсягах освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з
нарахуваннями педагогічного персоналу. Незважаючи на спрямування
залишків освітньої субвенції та коштів місцевих бюджетів, для забезпечення
положень вищезгаданих постанов у м. Ужгороді додатково необхідно коштів
освітньої субвенції в сумі 17 203,5 тис. грн., у м. Берегові - 1 513,9 тис. грн.,
м.Хуст - 10 492,5 тис.грн. та м. Чоп - 1 090,6 тис. грн., в Іршавській ОТГ 797,7 тис. грн. та Баранинській ОТГ - 466,0 тис.гривень.
Крім того, станом на 01.04.2018 року у 10 із 13 районів області не
забезпечено асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями
непедагогічних працівників установ загальної освіти в сумі 57 054,6 тис.грн. та
працівників дошкільної освіти - 42 948,5 тис.гривень. За таких обставин
підвищення заробітної плати педагогічних працівників дошкільних,
позашкільних та інших закладів освіти відповідно до вищезгаданих постанов
спричинить збільшення незабезпеченої потреби.
Враховуючи відсутність відповідних ресурсів у місцевих бюджетах без
додаткового фінансування з державного бюджету вирішити зазначену
проблему буде неможливо.
Стосовно використання залишків освітньої субвенції, що утворилися на 1
січня 2018 року, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №6 від
14.01.2015 р., залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного
періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і
використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового
призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів

освіти. Впродовж першого кварталу цього року за рішеннями органів
місцевого самоврядування розподілено 112 762,3 тис.грн., або 67 відс. залишку
освітньої субвенції, з них 4 507,7 тис.грн. - на оплату праці з нарахуваннями.
Напрями розподілу залишку освітньої субвенції в межах законодавства
визначаються на підставі клопотань відповідних органів з питань освіти, які є
головними розпорядниками коштів освітньої субвенції на місцях і володіють
вичерпною інформацією щодо необхідності першочергового її спрямування.
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