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Верховної Ради України 
 
Народним депутатам України 

 
 

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, 
висловлюючи справедливий протест та обурення освітян Львівщини, звертається до 
Вас з приводу ситуації, що склалась із фінансуванням освітянської галузі. 

Як Вам відомо, в доопрацьованому Кабінетом Міністрів України проєкті 
закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік», реєстраційний № 4000 від 
14.09.2020, підготовленому на друге читання, зменшено обсяг видатків на освітню 
галузь порівняно з видатками, схваленими постановою Верховної Ради України від 
05.11.2020 № 980- IX «Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про 
Державний бюджет України на 2021 рік» за наслідком його розгляду у першому 
читанні 05.11.2020 року.  

Пунктом 2.23 постанови Верховної Ради України № 980 Кабінету Міністрів 
України при підготовці проекту закону «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» до другого читання доручено опрацювати питання належного фінансового 
забезпечення оплати праці педагогічних працівників закладів і установ загальної 
середньої освіти, професійно-технічної освіти та фахової передвищої освіти, 
зважаючи на вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року 
№ 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових 
працівників закладів і установ освіти і науки», передбачивши відповідне збільшення 
обсягу освітньої субвенції. 

  Однак, Кабінет Міністрів України  зменшив обсяги фінансування галузі 
освіти з державного та місцевих бюджетів із 300,1 млрд. гривень до 295,6 млрд. 
гривень, тобто на 4,5 млрд. гривень. 

  Таким чином, обсяги видатків на освіту становлять 6,7% від ВВП, 
прогнозовані показники якого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 
України на 2021-2023 роки» затверджено на рівні 4505,9 млрд. гривень. 

  Передбачення у  Державному бюджеті України на 2021 рік обсягів видатків 
на освіту у розмірі 7 % від ВВП дозволить реалізувати норми частини другої статті 
61 та Прикінцевих і перехідних положень закону «Про освіту», а також статті 36 
закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», в частині підвищення з 1 січня 
2021 року посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних, науково-
педагогічних і наукових працівників за коефіцієнтом 1,5, відповідно до погодженого 
з Профспілками проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників», як 



альтернативної відтермінованій постановою Кабінету Міністрів України від 
15.11.2019 № 1044 постанові від 10.07.2019 № 822, що прийнята всупереч постанові 
Верховної Ради України № 980.  

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, 
висловлюючи думку багатотисячної освітянської спільноти  Львівщини, вимагає 
забезпечення місцевих бюджетів у 2021 році освітньою субвенцією у повному 
розмірі з її розподілом між бюджетами територіальних громад залежно від кількості 
класів у закладах загальної середньої освіти і відповідних закладах професійно-
технічної та фахової передвищої освіти станом на 5 вересня 2020 року, замість 
хибного показника кількості учнів, що не забезпечує її пропорційного розподілу. 

Просимо Вас, шановні народні депутати, підтримати передбачення у 
Державному бюджеті України на 2021 рік обсягів видатків на освітню галузь 
відповідно до законодавчо визначених статтею 78 Закону України «Про освіту» 7% 
від ВВП. 
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