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В І Д  _  

На №
_№
від Чернігівська обласна 

організація профспілки 
працівників освіти і науки України

вул.Ш евченка, 5 
м.Чернігів, 14000

Про надання відповіді

М іністерство на лист Секретаріату Кабінету М іністрів України від 05.04.2016 
№ 11308/1/1-16 розглянуло ваше звернення щодо внесення змін до Формули 
розподілу освітньої субвенції, і повідомляє.

Думка про те, що недостатній обсяг освітньої субвенції є наслідком 
недосконалої Ф ормули розподілу цієї субвенції, є хибною.

Під час підготовки законопроекту про Державний бюджет України на 
відповідний рік асигнування на фінансування бюджетної сфери (в тому числі на 
освіту) визначаються виходячи з прогнозованого обсягу доходу та забезпечення 
пріоритетів, визначених Бюджетною резолюцією, схваленою Верховною Радою 
України. При цьому обсяг коштів, які щороку виділяються для галузі освіти, не 
задовольняє її реальних потреб.

Обсяг видатків освітньої субвенції на поточні видатки загальноосвітніх 
навчальних закладів на 2016 р. визначено Законом України від 25 грудня 2015 р. 
№  928 «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

М іністерству освіти і науки передбачені видатки за бюджетною програмою 
2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам».

На 2016 та наступні роки Формулу затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 435. До цього діяли аналогічні Формули, 
затверджені, відповідно постановами Кабінету М іністрів України від 05.09.2001 
№ 1195, від 08.12.2010 № 1149, а на 2015 рік -  статтею 27 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2015 рік».

Слід наголосити, що згадана Ф ормула не визначає загальний обсяг 
фінансування, з її допомогою М іністерство фінансів на основі статистичних даних 
про кількість учнів, класів тощо, поданих М іністерством освіти і науки, здійснює 
розподіл спрогнозованого обсягу бюджетних ресурсів між адміністративно- 
територіальними одиницями (містами обласного значення і районами, тому числі і 
по Чернігівській області).

М іністерство освіти і науки відповідно до повноважень не може одноособово 
внести зміни до Ф ормули і запровадити новий коефіцієнт щодо щільності
населення.



Протягом тривалого часу М ОН зверталося до М іністерства фінансів, як 
головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику з пропозиціями 
щодо внесення змін до Формули, в тому числі й щодо щільності населення, але не 
знаходило підтримки у М іністерстві фінансів.
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