
                                                                                       
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

15 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 23.11.2018 року                 № 15-11 

м.Кам’янка 

 

Про звернення депутатів  

Кам’янської міської ради 

щодо фінансування галузі 

освіти в Кам’янській об’єднаній 

територіальній громаді 

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та взявши до уваги звернення начальника освіти, культури, молоді 

та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради, міська рада  

 

                                          В И Р І Ш И ЛА : 

 

  1. Звернутися до народного депутата Рудика С.Я., Черкаської ОДА, 

Черкаської обласної ради по питанню виділення додаткової освітньої 

субвенції на фінасування галузі освіти в 2018 р. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань, культури та спорту та секретаря міської ради 

Плєшканя А.М. 

 

  Міський голова                                                                           В.І. Тірон 

  



Звернення 

депутатів Кам’янської міської ради до народного депутата Рудика С.Я., 

Черкаської ОДА та Черкаської обласної ради 

 

 Відповідно до розрахунку обсягу освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік на основі Формули розподілу 

освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1088, видатки освітньої 

субвенції на 2018 рік для бюджету ОТГ м. Кам’янки розраховані в обсязі 

19190,0 тис. грн. 

 Заклади освіти громади, що частково фінансуються за рахунок коштів 

освітньої субвенції прийняті на баланс Кам’янської ОТГ з 01.01.2018 року з 

уже сформованою мережею закладів та штатною чисельністю працівників. 

Маючи такі асигнування на 2018 рік та враховуючи підвищення рівня 

заробітної плати згідно постанов КМУ від 11.01.2018 № 22 та 23 після 

прийняття бюджету громади та розподілу освітньої субвенції,  в освітній 

галузі виник дефіцит коштів на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам  в розмірі 5,4 млн. грн. 

З метою часткового покриття дефіциту та забезпечення виконання 

постанов КМУ направлено лист-звернення до Кам’янської 

райдержадміністрації № 75/01-01 від 01.02.2018 щодо передачі 1,0 млн.грн. 

(частини в залежності від кількості учнів) невикористаної освітньої 

субвенції, що залишилася на їх бюджетних рахунках після передачі 6 

загальноосвітніх закладів на баланс Кам’янської міської ради з 01.01.2018 

року. Проте, дані кошти райдержадміністрацією було розподілено лише на 

власні потреби. 

Також міською радою направлені неодноразові звернення до Черкаської 

ОДА, МОН України, Міністерства фінансів України, віце-прем’єр міністрів 

України Г. Зубко та В. Кириленка, народним депутатам України, С. Рудику, 

О. Кужіль, О. Білозір, депутатам обласної ради С. Воронову, М. Мушієку, 

О.Коваленко, Голові Асоціації міст України В. Кличку з проханням 

втрутитися в дану ситуацію з метою збільшення освітньої субвенції для 

Камянської ОТГ. 

З метою виплати педагогічним працівникам відпускних та оздоровчих 

Кам’янській ОТГ проведено наближення  призначень освітньої субвенції  на 

серпень 2018 року в сумі 3,0 млн. грн. Через це відсутні призначення 

освітньої субвенції на листопад та грудень 2018 року. 

З метою забезпечення своєчасності та повноти виплати заробітної плати 

педагогічним працівникам та економії коштів проведено ряд заходів, а саме: 

зменшення виплати коштів на нарахування на заробітну плату в сумі 

110,0 тис. грн.(за рахунок працевлаштування інвалідів, нарахування на фонд 

оплати праці не 22,0%, а 8,41%); 

економії коштів на оздоровлення в сумі 88,6 тис. грн. (за рахунок 

сумісників, яким оздоровчі виплачуються за основним місцем роботи); 



зменшення розміру надбавки за престижність праці педагогічним 

працівникам  з 01.09.2018  з 30%  посадового окладу до 20%, економія –384,9 

тис. грн., а з 01листопада 2018 року 5%, економія –341,1 тис. грн.;  

щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам буде виплачена 

розмірі 10%  посадового окладу,  економія складе 836,9 тис. грн.; 

проведено скорочення штатів і ставок педагогічних працівників, а саме 

зменшилась на 2 класи та 2 ставки педагогічних працівників, економія склала 

208,8 тис. грн.. 

За рахунок заходів вище зазначений дефіцит коштів зменшиться на 

1970,3 тис. грн. 

Станом на 01.11.2018 дефіцит по заробітній платі з нарахуваннями 

педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок коштів освітньої 

субвенції з Державного бюджету по Кам’янській ОТГ становить 3429,7 тис. 

грн. 

Станом на 01.11.2018 року в бюджеті Кам’янської ОТГ кошти на 

погашення дефіциту відсутні. Виконання бюджету за 10 місяців 2018 року 

склало 99,7%. 

З метою  погашення дефіциту освітньої субвенції, як останній захід  

апарат міської ради та працівники відділу ОКМС вирішили йти у відпустку 

без збереження заробітньої плати на 3 дні, заощаджені кошти  будуть 

направленні на погашення дефіциту. 

За результатами наданих від областей пропозицій щодо перерозподілу 

видатків освітньої субвенції Міністерством освіти і науки України 

розроблено проект урядового рішення, який 24 жовтня 2018 року було 

прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України з відповідним 

доопрацюванням, згідно регламенту Кабінету Міністрів України. 

Від Черкаської обласної державної адміністрації також були надані 

відповідні пропозиції, проте вони не передбачають збільшення видатків 

освітньої субвенції для бюджету об’єднаної територіальної громади  

м. Кам’янка. 

 Виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що всі можливі законні заходи 

щодо збільшення освітньої субвенції для Кам’янської ОТГ Кам’янською 

міською радою і відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету були вжиті. Але, на жаль, це питання не вдалося позитивно 

вирішити, що створює соціальну напругу серед педагогічних працівників. 

     Просимо Вас виділити додаткову субвенцію в сумі 3.43 млн. грн.  В разі 

відсутності даної суми в обласному бюджеті просимо надати письмову 

відповідь про відсутність коштів для звернення про допомогу до Кабінету 

Міністрів України, міністерства освіти та науки, міністерства фінансів. 

  

 

Схвалено рішенням міської ради 

від 23.11.2018 р. № 15-11/VII 

 



 


