
РАДА

   ПОСТАНОВА
                 ПРОЄКТ

      27.09.2022 р.                                        м. Львів                                                   № Р-07

Про дії Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України та її організаційних ланок 
щодо забезпечення належних видатків на освітню галузь 
у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»

Рада  Львівської  обласної  організації  профспілки  працівників  освіти  і  науки
України ознайомившись із  проєктом Закону України «Про Державний бюджет України
на 2023 рік», реєстраційний № 8000 від 14.09.2022, що поданий Кабінетом Міністрів
України  до  Верховної  Ради  України,  повністю  усвідомлює  надскладну  економічну
ситуацію в державі, спричинену військовою агресією Російської Федерації, та крайню
необхідність  збільшення  видатків  на  безпеку  і  оборону,  підтримує  політику  Уряду,
спрямовану на фінансування соціальних програм, зокрема на виплату пенсій, надання
субсидій  та  допомоги  малозабезпеченим родинам,  виплати  внутрішньо  переміщеним
особам, створення бюджетного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Аналіз законопроєкту показує, що:
- на  виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів освіти на 2023

рік враховано освітню субвенцію в обсязі 87,516 млн. грн. проти 108,044 млн. грн. - у
2022 році, або на 20,5 млрд. грн., тобто на 20% менше цьогорічних призначень; 

- на вищу освіту передбачено видатки загального фонду державного бюджету в
сумі 25,2 млрд. грн. – проти 29,7 млрд. грн. у 2022 році, або на 4,5 млрд. грн. менше;

-  на  фінансування  закладів  фахової  передвищої  освіти  у  загальному  фонді
державного бюджету передбачається 15,4 млрд. грн. проти 18,0 млрд. грн. у 2022 році,
або на 2,6 млрд. грн. менше;

-  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами
заплановано 304,6 млн. грн. проти 504, 5 млн. грн. у 2022 році, що менше на 200 млн.
грн.;

-  на  виплату  академічних  стипендій  передбачено  кошти  в  сумі  4,2  млрд.  грн.
проти 5,1 млрд. грн. у 2022 році.

Очікуваний   прогноз  ВВП  у  обсязі  6  399,0  млрд.  грн.,  що  засвідчений  у
Пояснювальній  записці  до  законопроєкту  «Про Державний  бюджет  України на  2023
рік», №8000 і  видатки на освітню галузь із дотриманням законодавства про освіту (ст.78
Закону «Про освіту», не менше 7 % ВВП) мають становити не менше 448 млрд. грн..
Натомість, офіційні розрахунки показують, що всі видатки загального та спеціального
фондів державного і місцевих бюджетів закладено на рівні 351,2 млрд. грн., або 5,5% від
ВВП  у  розрахунках  до  Державного  бюджету  на  2022  рік,  коли  обсяги  видатків  на
освітню галузь становили 391,2 млрд. грн., або 7,3% від ВВП. 

Враховуючи  наведене,  у  критичній  ситуації  опиняється  фінансування  освіти  і
рівень заробітних плат педагогічних та науково–педагогічних працівників.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Фактично,  на  рівні  грудня  2021  року  заморожується  рівень  посадових  окладів
педагогічних  і  науково-педагогічних  працівників,  а  виходячи  із  зменшених  обсягів
фінансування на 2023 рік можна прогнозувати суттєве зменшення їх заробітних плат, що
вже частково  мало місце у 2022 році згідно Постанови Кабінету Міністрів України №
401 від 1.04.2022 року.

На  жаль,  враховуючи  уже  значний  брак  педагогічних  кадрів   в  освіті,  може
відбутись незворотній процес, який буде тільки посилюватись і вкрай негативно вплине
на якість надання освітніх послуг. 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  щодо  проєкту  Закону  України  «Про
Державний бюджет України на 2023 рік» та видатків на освіту, 

Рада Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати  у  проєкті  бюджету  на  2023  рік  забезпечення  першочергового  і
повноцінного фінансування Збройних Сил України, заходів для оборони України,
фінансування соціального захисту найменш захищених верств населення.

2. Підтримати звернення Львівської обласної ради від 20.09.2022 року та  визнати
критичним   обсяг  фінансування    освіти  у  проєкті  бюджету  на  2023  рік  і
передбачуваний  рівень заробітних плат педагогічним та науково-педагогічним
працівникам.

3. Скерувати  звернення  від  Ради Львівської  обласної  організації  профспілки
працівників освіти і науки України до вищих органів влади щодо:

-  збільшення обсягів видатків  на фінансування освіти у бюджеті на 2023
рік (додаток 1);
-  забезпечити  часткове  наближення  розмірів  посадових  окладів
педагогічних  і  науково-педагогічних  працівників  до  законодавчо
гарантованих статтею 61 Закону України «Про освіту» (додаток 2).

4. Рекомендувати організаційним ланкам Львівської обласної організації профспілки
працівників  освіти  і  науки  обговорити  на  засіданнях  своїх  виборних  органах
проєкти звернень та скерувати їх від своїх виборних органів.

5. Територіальним,  об’єднаним  територіальним  організаціям  Львівської  обласної
профспілки працівників  освіти і  науки України спільно з  органами управління
освітою  територіальних  громад  напрацювати  з  депутатами  місцевих  рад
відповідні звернення від місцевих рад  щодо недопущення зменшення у видатках
державного бюджету на 2023 рік  обсягів освітньої субвенції для територіальних
громад (проєкт звернення додається, додаток 3).

6. Контроль  за  виконанням постанови  покласти  на  президію Львівської  обласної
організації Профспілки.

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


