
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проект Державного бюджету України 

на 2018 рік та пов’язані з ним дії організаційних 

ланок Профспілки 

 

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, що її 

організаційними ланками вживаються заходи з метою забезпечення галузі освіти 

необхідними видатками в 2018 році. 

ЦК Профспілки спрямовано пропозиції до проекту Основних напрямів 

бюджетної політики на 2018-2020 роки та до проекту Державного бюджету 

України на 2018 рік, в яких наголошувалося на необхідності передбачення обсягів 

видатків на освіту, що відповідають державним гарантіям, зазначеним в статті  61 

Закону України «Про освіту», встановлення посадового окладу працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні, що перевищує розмір 

мінімальної заробітної плати з підвищенням тарифних коефіцієнтів, які б 

забезпечили гарантований статтею 57 Закону України «Про освіту» рівень оплати 

праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів системи освіти; 

недопущення збільшення розриву між розміром мінімальної заробітної плати та 

посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і 

зрівнялівки в оплаті праці працівників, які посідатимуть посади включно за 12 

тарифним розрядом; підвищення рівня прожиткового мінімуму до його фактичного 

розміру; забезпечення освітньою субвенцією та додатковою дотацією на покриття 

поточних витрат загальноосвітніх навчальних закладів у обсягах, необхідних для  

створення належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, 

незалежно від місця їх проживання та кількості учнів у них; забезпечення житлом 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, надання їм пільгових довгострокових 

кредитів на його будівництво і придбання, забезпечення безоплатного підвезення до 

місця роботи і додому; збільшення розміру адресної грошової допомоги 

випускникам вищих навчальних закладів; підвищення рівня пенсійного 

забезпечення, осучаснення розміру раніше призначених пенсій, скасування норм 

про їх неповну виплату; забезпечення діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів; фінансового забезпечення законодавчо гарантованих виплат науковим 

працівникам; встановлення стипендій студентам на рівні, не нижчому від 

прожиткового мінімуму; відновлення надання субвенції з державного бюджету на 
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підготовку робітничих кадрів; підвищення фінансової незалежності місцевих 

бюджетів і рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень; 

забезпечення розвитку мережі навчальних закладів відповідно до потреб громадян 

України тощо. 

 В підготовленому Кабінетом Міністрів України та поданому на розгляд 

Верховної Ради України законопроекті «Про Державний бюджет України на 2018 

рік», реєстраційний № 7000 від 15.09.2017, що не узгоджений зі Спільним 

представницьким органом об’єднань профспілок, мінімальну заробітну плату з 1 

січня 2018 року передбачено в розмірі 3723  гривні проти 3200 гривень, 

передбачених у 2017 році.  

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2018 року 

передбачено на рівні 1762 гривень, з 1 липня - 1841 гривні, з 1 грудня -1921 гривні, 

що значно менше від його фактичного розміру, який за даними Міністерства 

соціальної політики України з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб 

та військового збору у цінах липня 2017 року становив 3913,42 гривень, а в цінах 

серпня - 3798 гривень.  

В розрахунках до місцевих бюджетів враховано розмір посадового окладу 

працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні 1762 гривень проти 

затверджених на 2017 рік 1600 гривень. 

Обсяги освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

2018 рік передбачено в сумі 61 260 903,5 тис. гривень проти 52 593 109,7 тис. 

гривень, або на 16,48% більше порівняно з затвердженими на 2017 рік. При 

розрахунку освітньої субвенції враховано нерозподілений резерв коштів у сумі 

577,1 млн. гривень та резерв коштів для територій Донецької та Луганської 

областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у сумі 1 641,0 млн. гривень. 

Між 1060 обласними, районними, міськими бюджетами та бюджетами 

об’єднаних територіальних громад розподілено 59 042 790,8 тис. гривень.  

У 504 обласних, міських, районних бюджетах та бюджетах об’єднаних 

територіальних громад обсяги освітньої субвенції передбачено в розмірі, що 

перевищують 25% збільшення заробітної плати педагогічним працівникам 

загальноосвітніх шкіл.  

У 419 обласних, міських, районних бюджетах та бюджетах об’єднаних 

територіальних громад обсяги освітньої субвенції передбачено в розмірі, що не 

враховує таке 25% збільшення заробітної плати.  

У 137 обласних, міських, районних бюджетах та бюджетах об’єднаних 

територіальних громад обсяги освітньої субвенції передбачено в сумі, меншій 

порівняно з видатками на 2017 рік.  

Розрахункова додаткова потреба обсягів освітньої субвенції, з урахуванням 

прогнозного підвищення заробітної плати вчителів на 25%, збереження мережі 

загальноосвітніх та інших закладів освіти, які фінансуються за рахунок освітньої 

субвенції, забезпечення конституційного права на доступність і безоплатність 

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, недопущення вивільнення 

вчителів та інших працівників, забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати 

заробітної плати педагогам, становить 6733562,0 тис. гривень. 
Проектом бюджету на 2018 рік обсяги додаткової дотації обласним 

бюджетам на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання 



закладів освіти разом з закладами охорони здоров’я передбачено в сумі 16,5 

млрд. гривень проти 14,9 млрд. гривень, передбачених на 2017 рік, або більше 

лише на 1,6 млрд. гривень. Розподіл додаткової дотації між районними бюджетами 

та бюджетами об’єднаних територіальних громад прогнозується здійснювати у 

порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджувати 

рішенням про обласний бюджет.  Але за даними територіальних організацій 

загальна потреба у видатках на господарське утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та оплату праці обслуговуючого персоналу вже у 2017 році 

становить 29,6 млрд. гривень. 

У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаватимуться з державного 

бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 278995,9 млн. гривень.  

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік враховано 

видатки, зокрема на здійснення з 1 січня 2018 року з обласних бюджетів та 

бюджету м. Києва підготовки фахівців у державних вищих навчальних закладах    

І-ІІ рівнів акредитації відповідно до Переліку закладів, які передаються на 

фінансування з місцевих бюджетів, визначених у додатку 10 до проекту, а також на 

покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл, а саме подальше 

збільшення заробітної плати вчителям на 25%, на що враховано за інформацією 

Міністра фінансів України додатково 6,7 млрд. гривень. 

На підготовку кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів 

акредитації Міністерству освіти і науки України заплановано 13792225,8 тис. 

гривень проти 11925489,5 тис. гривень - у 2017 році, або на 15,7% більше. 

На виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів 

Міністерству освіти і науки України передбачено 3164705,6 тис. гривень проти 

затверджених на 2017 рік 3985722,5 тис. гривень, або на 821016,9 тис. гривень 

менше.  

На виплату соціальних стипендій Міністерству соціальної політики України 

передбачено видатки в сумі 631624,2 тис. гривень проти 992969,0 тис. гривень, 

передбачених на 2017 рік, що на 361344,8 тис. гривень менше. 

На пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів 

професійно-технічних училищ у транспорті передбачено суму 18000,0 тис. гривень, 

тобто на рівні 2017 року.  

Передбачено видатки на оновлення матеріально-технічної бази освітніх 

закладів у сумі 100,0 млн. гривень, на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами - 504,4 млн. гривень, на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1 369,1 

млн. гривень. 

У законопроекті закладено обсяги валового внутрішнього продукту на рівні  

3247,7 млрд. гривень та рівень інфляції 9,5% та, за інформацією Міністра фінансів 

України, передбачено 218 млрд. гривень на освіту, що на 18% більше, ніж у 

минулому році, що становить 6,71% від ВВП замість передбачених статтею 78 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ не менше 7 відсотків. 

 

 

 

 

 



Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України постановляє: 

 

1. Інформацію щодо проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2018 рік»,  реєстраційний № 7000 від 15.09.2017 року, взяти до відома.  

2. Визнати дії Профспілки в частині відстоювання фінансового забезпечення 

галузі необхідними видатками, зокрема необхідними для оплати праці працівників 

навчальних закладів та установ освіти, такими, що відповідають статутним 

завданням. 

3. Вважати пріоритетним завданням організаційних ланок Профспілки: 

- відстоювання в проекті Державного бюджету України на 2018 рік розміру 

прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати не 

нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму в цінах грудня 2017 року з 

урахуванням його коригування на оновлення наборів продуктів харчування, 

непродовольчих товарів і послуг та прогнозного рівня інфляції; 

- вжиття заходів для виключення з розміру мінімальної заробітної плати 

доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат з відновленням редакцій 

статті 95 Кодексу законів про працю України, статті 3 Закону України «Про оплату 

праці», які мали місце до запровадження антисоціальних положень, внесених 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

06.12.2016 № 1774-VIII, та доповнення такою нормою статті 8 Державного 

бюджету України на 2018 рік з забезпеченням збереження міжпосадових 

(міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери, 

виходячи із зазначених розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 

мінімальної заробітної плати, а також строків їх підвищення. 

4. Організаційним ланкам Профспілки продовжити роботу з відстоювання в 

проекті Державного бюджету України на 2018 рік: 

- обсягів видатків на освіту не менше 7% валового внутрішнього продукту 

відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ; 

- додаткового обсягу освітньої субвенції у сумі не менше 6,7 млрд. гривень 

тим обласним, міським, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних 

територіальних громад, яким її передбачено в сумі, меншій порівняно з видатками 

на 2017 рік та в яких не враховано 25 відсоткового збільшення заробітної плати 

педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл; 

- необхідної суми додаткової дотації місцевим бюджетам на  фінансування 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти, але не 

менше 30,0 млрд. гривень, а також з розподілом її між галузями освіти  і охорони 

здоров’я; 

 - збільшення обсягів видатків для виплати академічних та соціальних 

стипендій студентам вищих навчальних закладів. 

5. Організаційним ланкам Профспілки продовжити роботу, спрямовану на: 

- забезпечення освітньою субвенцією загальноосвітніх навчальних закладів з 

чисельністю учнів до 25 осіб з метою їх збереження, недопущення вивільнення 

педагогічних та інших працівників, дотримання конституційного права дітей на 

отримання повної загальної середньої освіти незалежно від їх місця проживання, 

порушеного Законом України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України»; 



- забезпечення розподілу обсягів освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами, виходячи з фактичної кількості ставок педагогічних працівників, 

визначеної на підставі навчального навантаження, фактичної наповнюваності 

класів, з урахуванням поділу їх на групи, курсів за вибором, факультативів, 

індивідуальних та групових занять та іншим вимог Державних стандартів 

початкової, базової і повної загальної середньої освіти, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти» та від 23.11.2011 № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», а 

також середньої заробітної плати педагогічних працівників в умовах 2018 року.  

6. Вважати недоцільним та передчасним здійснення передачі фінансування 

державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, визначених у додатку 

№ 10, з державного бюджету на місцеві бюджети, а також їх передачі з державної 

власності до комунальної. Зважаючи на прийнятий Верховною Радою України 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» від 

23.03.2017 № 1958-VIII, щодо продовження прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів I- II рівнів акредитації для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодшого спеціаліста» до 2019 року, зберегти на перехідний період 

чинний порядок їх фінансування за рахунок державного бюджету. 
7. Провести у листопаді 2017 року акції протесту освітян в підтримку вимог 

щодо фінансового забезпечення діяльності закладів освіти та оплати праці 

педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до статей 78 та 61 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, збільшення обсягів освітньої 

субвенції, необхідних для забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати 

заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх та інших навчальних 

закладів з дотриманням вимог закону. 

 

 

 

Голова Профспілки                                                              Г.Ф.Труханов 
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