
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РГОНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання) 
Р І Ш Е Н Н Я

2021 року

Про звернення депутатів
Володимирецької селищної ради до 
Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України, Міністерства 
освіти і науки України щодо зміни 
формули обрахунку розміру освітньої 
субвенції

Керуючись статтями 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, Верховної Ради України, Міністерства освіти 
і науки України щодо зміни формули обрахунку розміру освітньої субвенції, 
додається.

2. Загальному відділу Володимирецької селищної ради направити дане 
рішення зі зверненням до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України, Міністерства освіти і науки України щодо зміни формули 
обрахунку розміру освітньої субвенції.

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 здш^ 
законодавства (гол

Селищний гол

нтролю ^ а  дотриманням 
ЯТНИК).

антикорупцшного

Василь КОВЕНЬКО



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

Верховна Рада України 
вул. Грзопевського, 5, м. Київ, 01008.

Міністерство освіти і науки України 
проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Володимирецької селищної ради до Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо зміни 

формули обрахунку розміру освітньої субвенції

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, що на 445 гривень або на 20% більше у 
порівнянні із посадовим окладом, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 серпня 2020 р. 750.

Розмір освітньої субвенції, яку отримала Володимирецька селищна 
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.

Володимирецька селищна рада звертає увагу, що саме зміни у формулі 
розрахунку освітньої субвенції, що затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів України № 209 від 17.03.2021, призвели до неможливості виплати 
педагогічним працівникам надбавки за престижність у розмірі не менше 20%>.

Змінами передбачено штучне завищення розрахункової 
наповнюваності класів Володимирецької територіальної громади з 14 до 18 
учнів на клас. В той же час, стаття 12 Закону України «Про повну загальну



середню освіту» зазначає, що кількість учнів у класі (наповнюваність класу) 
державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів.

Формула не враховує належним чином віддаленість закладів освіти 
один від одного на території Володимирецької громади, стан дорожньої 
інфраструктури.

Формула розрахунку освітньої субвенції не враховує освітні процеси, 
які потребують фінансування:

навчання учнів за індивідуальною формою (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року ]\*28», 
затвердженого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019р. № 
852/33823);

видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників, у тому числі 
відсутніх у зв’язку із обов’язковим щорічним підвищенням кваліфікації 
(Володимирецька селищна рада за період січень-квітень витратила коштів 
освітньої субвенції на заміну тимчасово відсутніх працівників у розмірі 
574405,58 гри.);

реальну потребу на оплату праці вихователів груп подовженого
дня.

Недостатньо враховується оплата навчальних кабінетів 
(Володимирецька селищна рада за період січень-квітень витратила коштів 
освітньої субвенції на оплату навчальних кабінетів у розмірі 704732,16 гри.).

Варто зазначити, що утримання мережі закладів дошкільної та 
позашкільної освіти повністю лягає на місцевий бюджет, а з державного 
бюджету не передбачено жодних видатків -  ні на оплату праці 
педпрацівників, ні на утримання закладів освіти. Орієнтовна потреба громади 
у коштах на забезпечення дошкільної освіти у 2021 році складає: 9,6 млн. 
грн. -  фонд оплати праці працівників; 470 тис. гри. -  вартість комунальних 
послуг. Орієнтовна потреба громади у коштах на забезпечення позашкільної 
освіти у 2021 році складає: 4,8 млн. грн. -  фонд оплати праці працівників; 
132,5 тис. грн. -  вартість комунальних послуг. Орієнтовна потреба на 2021 
рік на утримання закладів середньої освіти окрім педпрацівників, оплата 
праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, складає 35,8 млн. 
грн.. Разом з тим, розмір базової дотації становить 31,495 млн. грн., а 
додаткової дотації 2,2 млн. грн..

В той же час, проблемою для громади в галузі освіти є відсутність 
достатнього обсягу коштів місцевого бюджету на створення нового 
безпечного, безбар’єрного естетично-привабливого освітнього середовища 
освітнього простору, що передбачено реформою НУШ (негайного вирішення 
потребує оновлення протипожежних систем у закладах освіти, 
запровадження фізичної доступності приміщень закладів освіти (зокрема 
облаштування санвузлів) для дітей з особливими освітніми потребами).

Звертаємо вашу увагу на загалом недостатню державну підтримку 
щодо покращення оснащення навчальних кабінетів і лабораторій у закладах 
освіти.



Враховуючи зазначене, Володимирецька селищна рада в межах 
повноважень, визначених Конституцією і законами України, враховуючи 
чисельні звернення педагогічних працівників, закликає:

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої 
субвенції між місцевими бюджетами», зокрема коефіцієнт розрахункової 
наповнюваності класів територіальних громад привести до рівня 2020 року, 
при цьому вилучивши поділ класів на групи;

врахувати коефіцієнти педагогічних ставок для роботи з дітьми за 
індивідуальною формою навчання, за станом здоров’я і коефіцієнти для 
вихователів груп продовженого дня;

привести формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами у відповідність до Законів України «Про освіту» та «Про повну 
загальну середню освіту» в частині оплати працівникам непедагогічних 
посад;

врахувати видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників, у 
тому числі відсутніх у зв’язку із обов’язковим щорічним підвищенням 
кваліфікації;

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
23.03.2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 
закладів допікільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від 
їх підпорядкування» в частині встановлення надбавки за престижність у 
фіксованому розмірі -  ЗО відсотків замість норми про її встановлення від 5 до 
ЗО відсотків;

внести зміни до Закону України «Про державний бюджет на 2021 
рік», передбачивши кошти на освітню субвенцію Володимирецькій селищні 
територіальній г р о л ^ ^ ^ ^ ^ ^ м ір і достатньому для забезпечення виплати 
надбавки за п р есх и ^ ^ '^ У ^ ж -ІР І не менхце 20%.

З повагою 
Селищний гол Василь КОВЕНЬКО


