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Львівська  обласна  організація  профспілки  працівників  освіти  і  науки
України  звертається  до  Вас  щодо  проєкту  Закону  України  «Про  державний
бюджет України на 2023 рік», реєстраційний №8000 від 14.09.2022.

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

  Аналіз  законопроекту  показує,  що  видатки  Державного  бюджету  на
освіту враховані в обсязі 155,0 млрд грн проти 185,6 млрд грн – у 2022 році, що
на 30,5 млрд грн менше порівняно з поточним роком, що в умовах більш ніж
двократного росту цін на продукти харчування є  неприпустимим та вимагає
вжиття невідкладних заходів з боку органів державної влади. 

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».

У більшості  територіальних громад вже на  сьогодні  повністю відсутні
власні  фінансові  можливості  для  покриття  вже  наявного  дефіциту  обсягу
освітньої  субвенції,  що  вірогідно  призведе  до  напруги  в  освітянських
колективах області. 

 Майже в усіх територіальних громадах суттєво зменшено надбавку до
заробітної  плати  за  престижність  педагогічної  праці,  зменшено,  а  подекуди
скасовано гарантовану ст. 57 Закону України «Про освіту» виплату винагороди
за сумлінну працю.  

Звертаємо увагу,  також на складну ситуацію з фінансуванням закладів
вищої освіти, що безпосередньо фінансуються за рахунок державного бюджету.
Вже в  цьому році  зменшене фінансування призвело до скорочення  доплат і
надбавок працівникам, невикористання щорічних відпусток повної тривалості
та надання вимушених відпусток без збереження заробітної плати. Враховуючи
наміри зменшення фінансування закладів вищої освіти у проекту Державного
бюджету  на  2023  рік  неминуче  призведе  до  скорочення  штату  та  загалом
відтоку науково-педагогічних кадрів. 

 Львівська  обласна  організація  профспілки  працівників  освіти  і  науки
України,  усвідомлюючи  пріоритети  видатків  державного  бюджету  на
обороноздатність  держави,  просить  Вас,  також,  вжити  дієвих  заходів  щодо
недопущення  чергового  зменшення  обсягів  видатків  на  освітню  галузь  у
Державному бюджеті України на 2023 рік у тому числі шляхом   вирішення
питання  збільшення обсягів та ефективного розподілу освітньої субвенції між
місцевими бюджетами.

Як Вам відомо,  на даний момент у закладах освіти Львівської  області
перебуває велика кількість тимчасово переміщених здобувачів освіти, що вже є
у цьому році додатковим фінансовим навантаженням на заклади вищої освіти
та територіальні громади.

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
освітянська профспілка Львівської області закликає передбачити при розгляді
Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2023  рік»  відповідні
обсяги   видатків на освіту, зокрема:

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

- 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  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»; 

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

Львівська  обласна  організація  профспілки  працівників  освіти  і  науки
України, висловлюючи інтереси багатотисячної освітянської спільноти області,
враховуючи надскладну ситуацією у державі,  проблеми в економічній сфері,
пов’язані  із  віроломною  війною  росії,  розраховує,  що  керівництво  держави
докладе максимальних зусиль та вживе   заходів задля уникнення зменшення
фінансування  на  освітню  галузь  при  затвердженні  Державного  бюджету
України на 2023 році.

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

Голова Львівської обласної 
організації профспілки 
працівників освіти і науки України       Марія Яцейко


