
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

З і _______2021 року № оСЛ̂Ь

Про звернення до Кабінету Міністрів України, 
щодо збільшення розміру освітньої субвенції 
з урахуванням можливості виплати надбавки 
за престижність педагогічним працівникам 
закладів освіти

Керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», від імені та в інтересах Володимирецької селищної територіальної 
громади, з метою захисту інтересів та законних прав населення громади, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської 
діяльності, правопорядку, розвитку сіл, селища, та здійснення контролю за 
дотриманням антикорупційного законодавства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити текст звернення депутатів Володимирецької селищної ради 
до Кабінету Міністрів України щодо збільшення розміру освітньої субвенції 
з урахуванням можливості виплати надбавки за престижність педагогічним 
працівникам закладів освіти, додається.

2. Загальному відділу Володимирецької селищної ради направити дане 
рішення зі зверненням до Кабінету Міністрів України щодо збільшення 
розміру освітньої субвенції з урахуванням можливості виплати надбавки за 
престижність педагогічним працівникам закладів освіти.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті 
Володимирецької селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії селищної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності , правопорядку, розвитку 
сіл, селища, та здійснення контролю за дотриманням антикорупційного

Василь КОВЕНЬКО



Кабінету Міністрів України 
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

ЗВЕРНЕІШЯ
щодо збільшення розміру освітньої субвенції з урахуванням можливості 

виплати надбавки за престижність педагогічним працівникам
закладів освіти

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 
р. № 29 розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного 
розряду становить 2 670 гривень, збільшившись на 445 гривень, або на 20% у 
порівнянні із посадовим окладом, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 750. Розмір освітньої субвенції, 
яку отримала Володимирецька селишіна рада відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет на 2021 рік», становить 120 174 500 гривень, що в 
перерахунку на одного учня складає 23 745,21 гривень. У 2020 році заклади 
освіти, що сьогодні знаходяться у власності Володимирецької селищної ради, 
у перерахунку на одного учня отримали освітню субвенцію у розмірі 23 
056,73. Відповідно розмір освітньої субвенції у 2021 році у перерахунку на 
одного учня зріс на 2,986%. Таким чином, розмір освітньої субвенції для 
Володимирецької селищної ради не дозволяє збільшити фактичний розмір 
заробітної плати педагогічних працівників на заявлені Кабінетом Міністрів 
України 20%. Зважаючи на розмір освітньої субвенції, Володимирецька 
селищна рада змушена зменшити відсоткову ставку надбавки за 
престижність, встановленою Постановою Кабінету Міністрів України від 23 
березня 2011 р. № 373 (із змінами та доповненнями), яка у 2020 році 
становила не менше 20%, до мінімальної -  5% відсотків педагогічним 
працівникам закладів освіти та 20%> керівникам шкіл, в яких апробують 
державний стандарт початкової освіти «Нова українська школа», їх 
заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, 
вчителям таких шкіл.

Підсумовуючи вищенаведене, Володимирецька селищна рада, маючи 
на меті намір реалізувати заявлене Кабінетом Міністрів України фактичне 
підвищення заробітної плати педагогічних працівників на 20%, просить 
подати до Верховної Ради України проєкт змін до Закону України «Про 
Державний бюджет на 2021 рік» щодо збільшення розміру освітньої 
субвенції з урахуванням можливості виплати надбавки за престижність 
педагогічним працівникам закладів о^^іти зі ставкою не менше 20%).

З повагою
Селищний голова /  X  Василь КОВЕПЬКО


