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Про розгляд звернення

У Міністерстві освіти і науки розглянуто звернення Львівської обласної 
організації профспілки працівників освіти і науки України від 27.09.2022 
№ 184, № 185, а також аналогічні звернення профспілкових організацій 
працівників закладів та установ освіти міста Львова та Львівської області, 
адресовані Міністерству освіти і науки, Президенту України, Верховній Раді 
України, Кабінету Міністрів України, щодо підвищення розмірів заробітних 
плат працівників закладів та установ освіти і збільшення видатків на 
фінансування галузі освіти у проекті Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2023 рік» та в межах компетенції повідомляємо. 

Показники Державного бюджету України на 2023 рік готувалися в 
умовах високого ступеня невизначеності, враховуючи вплив військової 
ситуації в країні та інші зовнішні чинники.

У проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» 
(реєстр. № 8000 від 14.09.2022) видатки для Міністерства освіти і науки 
складають 142,2 млрд грн, з них: за загальним фондом – 121,6 млрд грн, що на 
32,2 млрд грн (20,9%) менше, ніж було затверджено на 2022 рік. Зокрема 
граничний обсяг освітньої субвенції на 2023 рік скорочено більш ніж на 20,5 
млрд грн (19%) в порівнянні з 2022 роком і складає 87,5 млрд гривень.

Суттєве зменшення видатків Державного бюджету на 2023 рік на сферу 
освіти і науки пов’язане з тим, що видатки державного бюджету насамперед 
спрямовуються на захист територіальної цілісності, недоторканності нашої 
країни, збереження життя і здоров’я її громадян, а також з необхідністю 
подолання наслідків, спричинених збройною агресією проти України.

Незважаючи на це, Міністерство освіти і науки докладає максимум 
зусиль для повноцінного функціонування освітньої сфери в ускладнених 
умовах, особливу увагу зосереджуючи на забезпечення оплати праці 
працівників освітянської галузі.

Враховуючи зазначене, Міністерство освіти і науки зверталося до 
Міністерства  фінансів (лист від 23.09.2022 № 1/9632-22) та до Прем’єр-
міністра України Шмигаля Д. (лист від 23.09.2022 № 1/9638-22) з проханням 
підтримати освітянську галузь при формуванні проєкту Закону України «Про 
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Державний бюджет України на 2023 рік» та врахувати пропозиції в 
додаткових видатках в обсязі більше 34 млрд гривень (у тому числі 4,5 млрд 
грн на запровадження нових бюджетних програм).

Однак, враховуючи, що всі фінансові ресурси країни направлені на 
обороноздатність України та утримання військового складу, пропозиції 
Міністерства освіти і науки майже не враховані або враховані частково, 
зокрема, відкрито дві нові субвенції на:

облаштування бомбосховищ та безпечних умов для учнів та вчителів з 
фінансуванням в обсязі 1,5 млрд гривень;

відновлення парку шкільних автобусів, які були передані для потреб 
Збройних Сил України, з фінансуванням в обсязі 1 млрд гривень.

Також у проєкті Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» 
не враховані видатки на реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 
10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та 
наукових працівників закладів і установ освіти і науки», яка за інформацією 
Міністерства фінансів фінансова незабезпечена, оскільки введення її в дію у 
2023 році потребує додаткових видатків у сумі понад 160 млрд гривень. 

Зважаючи на обмежений в умовах воєнного стану фінансовий ресурс 
державного та місцевих бюджетів країни та відсутність джерел покриття таких 
додаткових видатків, дія постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 
№ 822 буде призупинена в 2023 році. 

За інформацією Міністерства фінансів на сьогодні здійснюються 
першочергові видатки з державного бюджету з метою належного фінансового 
забезпечення нагальних потреб держави, спричинених широкомасштабною 
збройною агресією російської федерації проти України, зокрема для 
підвищення обороноздатності та безпеки держави. Наразі державну бюджетну 
політику орієнтовано на спрямування видатків державного бюджету для 
забезпечення нагальних державних питань в умовах воєнного стану. 

Питання збільшення видатків Державного бюджету України на 2023 рік 
може бути розглянуто після стабілізації фінансової ситуації та припинення 
воєнного стану в Україні.

Просимо довести цю інформацію до профспілкових організацій 
працівників закладів та установ освіти міста Львова та Львівської області.
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