ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Шевченка, 7, м. Львів, 79005 , тел. 235-70-82, факс 235-70-70
e-mail: profspilkaosvity@litech.net, web-сторінка: profspilkaosvity.org.ua
P/p UA193253210000026003053768120, ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 325321, код ЄДРПОУ 02607769

№ 67 від 17.02.2020

Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.
Прем’єр-міністру України
Гончаруку О.О.
Міністру освіти і науки України
Новосад Г.І.
Голові комітету Верховної Ради України
освіти, науки та інновацій
Бабаку С.В.
Народним депутатам
Верховної Ради України
Голові Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України
Труханову Г.Ф.

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки
України повідомляє що на профспілковому обслуговуванні знаходяться шість
первинних профспілкових організацій галузевої Профспілки закладів вищої
освіти державної форми власності, зокрема: Національний університет «Львівська
політехніка», Львівський національний університет ім. Івана Франка,
Національний лісотехнічний університет України, Українська академія
друкарства, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка,
Львівська національна академія мистецтв.
Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова № 1146 від 24 грудня
2019 року «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої
освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності».
Зазначеною Постановою затверджено Формулу розподілу видатків
державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти.
За результатами моделювання Формули розподілу видатків за статтею
«Підготовка кадрів ЗВО та забезпечення діяльності їх баз практики» на 2020 рік
розподілено кошти з державного бюджету між закладами вищої освіти у 2020
році.
Аналіз розподілу коштів вказує на те, що співвідношення обсягів
фінансування ЗВО у 2020 році до 2019 року становить:

Національний університет «Львівська політехніка» - 110,2%.
Львівський національний університет ім. Івана Франка – 117,0%.
Національний лісотехнічний університет України – 96,1%.
Українська академія друкарства – 96,8%.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
– 98,4%.
• Львівська національна академія мистецтв – не передбачено (у зв’язку
з передачею в управління Міністерства культури).
Така ситуація з обсягом фінансування ЗВО у 2020 році є критичною для
окремих закладів вищої освіти, оскільки обсяг фінансування є меншим у
порівнянні з 2019 роком.
Зменшений обсяг фінансування на 2020 рік, при законодавчому збільшенні
у поточному році мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду за
ЄТС і витрат закладів на комунальні послуги, призведе, у першу чергу, до
масових скорочень науково-педагогічних та інших працівників ЗВО.
За інформацією Національного лісотехнічного університету України, при
розподілі Міністерством освіти і науки України бюджетних коштів між закладами
освіти на 2020 рік за формулою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів
України від 24.12.2019 р.№ 1146, на даний заклад недодано 2 млн. 156 тис. грн. з
формальних причин – у зв’язку з внесенням до бухгалтерського звіту обсягів,
отриманих університетом, зарубіжних грантів у ф. 4-2 замість ф. 4-1.
Мінімальна потреба в додаткових коштах на 2020 рік складає 6 (шість)
млн.грн., які вкрай необхідні для повноцінного функціонування університету.
Також повідомляємо, що відповідно до інформації первинної
профспілкової організації Української академії друкарства, бюджетні видатки по
фонду заробітної плати на 2020 рік зменшені на суму 4848301,00 грн., що
призведе до скорочення з 01.02.2020 року:
- 20 ст. науково-педагогічного персоналу;
- 20 ст. навчально-допоміжного персоналу;
- 20 ст. обслуговуючого і господарського персоналу.
Первинна
профспілкова
організація
Дрогобицького
державного
педагогічного університету імені Івана Франка інформує, що за попередніми
розрахунками, через недофінансування університету, прогнозується скорочення
близько 200 ставок.
Фактично, з січня 2020 року паралізована робота Львівської національної
академії мистецтв, не виплачуються заробітні плати працівникам та стипендії
студентам, оскільки відсутнє бюджетне фінансування.
Враховуючи критичну ситуацію з фінансуванням закладів вищої освіти на
2020 рік та з метою недопущення масових скорочень працівників, посилення
соціального невдоволення у трудових колективах, просимо вжити заходів щодо
збільшення фінансування ЗВО на 2020 рік.
•
•
•
•
•
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