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Депутатам Верховної Ради України

Рада Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки
України,  представляючи  інтереси  понад   60  тисяч  працівників  закладів  освіти
Львівщини, членів профспілки працівників освіти і науки України,  ознайомившись
із Постановою Верховної Ради України  від  7 жовтня 2022 року № 2666-IX «Про
висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України
на 2023 рік»,  вимагає  врахувати  наші  пропозиції  при  підготовці  та  голосуванні
проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік у  другому
читанні.

Рада Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки
України беззаперечно підтримує позицію, що   пріоритетність  видатків держави
мають бути у першу чергу спрямовані на обороноздатність держави  та підтримку
Збройних сил України.



Однак,  просимо  також   врахувати  соціально-справедливий  підхід  до
формування видатків держави на 2023 рік у частині збалансованого рівня доходів
працівників, що фінансуються як з державного, так і місцевих бюджетів.

Ознайомившись із основними показниками видатків на освітянську галузь в
проєкті  Державного бюджету на 2023 рік,  вважаємо за необхідне наголосити на
недопустимості скорочення фінансування освіти у порівнянні із 2022 роком.

Інфляційні  процеси  в  нашій  державі  зменшують  і  без  того  скромну
купівельну  спроможність  працівників  закладів  освіти.   Рівень  заробітних  плат
педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти жодним чином не
наближений  до  визначених  розмірів  посадових  окладів  педагогічних,  науково-
педагогічних працівників, як це передбачено ст.61 Закону України «Про освіту».

Постановою Кабінету  Міністрів  України  № 822  від  10.07.2019  року  «Про
оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів
і  установ  освіти  і  науки»  передбачалась  поетапна  реалізація  статті  61  Закону в
частині підвищення посадових окладів працівників.

Однак, Постановами Кабінету Міністрів України у 2020, 2021 і 2022 роках
дія  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №   822  від  10.07.2019  року
призупинялась.

На початку 2022 року Міністерство освіти і науки України інформувало, що
за  дорученням  Офісу  Президента  України  та  Президента  України  Володимира
Зеленського  Міністерством  освіти  і  науки  спільно  з  Міністерством  фінансів
розглядаються  можливі  варіанти  підвищення  заробітних  плат  педагогічних,
науково-педагогічних та наукових працівників, зокрема, щодо забезпечення оплати
праці педагогічних працівників з 1 вересня 2022 року в розмірі не менше 15 тисяч
гривень на місяць.

Надію,  що  вже  з  2023  року  ці  наміри  стануть  реальністю,  перекреслив
віроломний напад росії на Україну і  війна.

Попередні дії влади свідчать, що законодавчі зміни щодо підвищення рівня
заробітних  плат  педагогічним  та  науково-педагогічним  працівникам,  які  були
закладені в основі нового закону «Про освіту» ще в 2017 році, так і залишились
намірами.

Згідно статті 5 Закону України «Про освіту» освіта є державним пріоритетом,
який  забезпечує  інноваційний,  соціально-економічний  і  культурний  розвиток
суспільства.  Фінансування  освіти  є  інвестицією  в  людський  потенціал,  сталий
розвиток суспільства і держави. З огляду на це Рада Львівської обласної організації
профспілки працівників освіти і науки України закликає  всі політичні фракції та
групи  Верховної  Ради  України  передбачити  при  розгляді  Закону  України  «Про
Державний бюджет України на 2023 рік»  у  другому читанні  відповідні  обсяги
видатків на освіту, зокрема:

-  наближення  розмірів  посадових  окладів  педагогічних  і  науково-
педагогічних працівників до законодавчо гарантованих статтею 61 Закону України
«Про освіту»;

- встановлення обсягів призначень на освіту відповідно до статті 78 Закону
України «Про освіту»; 

-  проведення  виплати  своєчасно  та  в  повному  обсязі  заробітної  плати
педагогічним  працівникам  закладів  освіти,  які  забезпечують  надання  повної
загальної  середньої  освіти,  шляхом  встановлення  відповідних  обсягів  освітньої
субвенції  та  їх  розподілу  між  місцевими  бюджетами,  залежно  від  законодавчо



визначеної мережі кількості класів (груп) відповідно до статті 103-2 Бюджетного
кодексу України;

-  передбачення  обсягів  додаткової  дотації  на  покриття  поточних  витрат
закладів  загальної  середньої  освіти,  необхідних  для  забезпечення  і  створення
належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, незалежно
від місця їх проживання, відповідно до статті 103-6 Бюджетного кодексу України;

-  встановлення  стипендіального  фонду  для  виплати  стипендії  студентам
денної  форми  здобуття  освіти,  які  навчаються  за  державним  замовленням,  у
діапазоні  від  40  до  45%  від  їх  фактичної  кількості,  а  також  учням  закладів
професійно-технічної  освіти  в  розмірі,  не  нижчому від  прожиткового  мінімуму,
відповідно до статті  53 Закону України «Про освіту»,  статті  62 Закону України
«Про вищу освіту»,  статті  54  Закону  України  «Про фахову  передвищу освіту»,
статті 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії»; 

Проєкт  державного  бюджету  на  2023  рік  передбачає   значне  зменшення
видатків на освіту, що  призведе до зменшення і так уже зменшених у 2022 році
заробітних плат педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Просимо врахувати, що перед 24.02.2022 р. у вкрай нерівних умовах щодо
рівня заробітних плат опинились працівники різних сфер економіки: одні  вже мали
суттєві підвищення заробітних плат, а інші отримали  тільки обіцянки. 

Отже, шановні  представники органів вищої влади,  просимо врахувати при
формуванні  бюджету  на  2023  рік,  що  рівень  заробітних  плат  в  освіті   жодним
чином  не  наближений  до  законодавчого  рівня,  більше  того,  він  продовжує
зменшуватися і вкрай негативно впливає як на життєвий рівень, так і на мотивацію
професійного  вибору  та  створює  вкрай  загрозливу  ситуацію  із  кадровим
забезпеченням  у галузі освіти. 

Львівська  обласна  організація  профспілки  працівників  освіти  і  науки
України,  усвідомлюючи  пріоритети  видатків  державного  бюджету  на
обороноздатність  держави,  просить  Вас  вжити  дієвих  заходів  для  вирішення
питання   збільшення  обсягів  та  ефективного  розподілу  освітньої  субвенції  між
місцевими  бюджетами,  а  також  збільшення  фінансування  закладів  освіти,  що
фінансуються з державного бюджету.

Львівська  обласна  організація  профспілки  працівників  освіти  і  науки
України,  висловлюючи  інтереси  багатотисячної  освітянської  спільноти  області,
враховуючи  надскладну  ситуацію  у  державі,  проблеми  в  економічній  сфері,
пов’язані із віроломною війною росії, розраховує, що керівництво держави докладе
максимальних зусиль та вживе  відповідних заходів задля належного фінансування
освіти у  2023 році  та забезпечить наближення  рівня заробітних плат педагогічних
і науково-педагогічних працівників до законодавчо гарантованих і визначених ще у
2017 році згідно статті  61 Закону України «Про освіту».

 ОСВІТА – це найкраща зброя, за допомогою якої можна змінити світ.  

За дорученням Ради,
голова Львівської обласної 
організації профспілки 
працівників освіти і науки України                  Марія Яцейко


