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Асоцiацiя мiст Украши
Щодо освпньот субвенцп
Мiнiстерство фiнансiв Украши щодо забезпеченостi та ефективного
використання коштiв освпньог субвенцп на виплату заробпнот плати
педагогiчних працiвникiв у 2019 роцi шформуе,
У 2018 роцi Мiнiстерство
фiнансiв листом вiд 20.09.2018
№07010-07-21/24561 наголошувало на тому, що рiшення щодо здiйснення
наближення обсягу освпньот субвенцп, або П перерозподiлу мiж мiсцевими
бюджетами не сприяють забезпеченню пiдвищення якостi надання освiтнiх
послуг, престижу професп вчителя та в подальшому не будуть пiдтримуватися
Мiнiстерством фiнансiв.
Також зазначалося, що мiсцевi органи влади мають вжити заходiв з
дотримання вимог бюджетного законодавства, оптимгзацп мережi, штатнот
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чисельносп та контингенпв учнтв закладтв загальног середньот освпи,
забезпечення у повному обсязi виплати заробпнот плати та недопущения
утворення кредиторськот заборгованостi з цих виплат, дотримання жорсткого
режиму економй бюджетних коштiв та посилення фшапсово-бюджетног
дисципшни.
Крiм того, Державною аудиторською службою Украши у 2018 роцi
здiйснено ряд перевiрок щодо використання коштiв освпньот субвенцй i
виявлено непоодинокi факти порушення законодавства, зокрема:
- невиконання вимог статей 51 та 77 Бюджетного кодексу Украгни: за
наявнот незабезпеченостi видаткiв на виплату заробпног плати педагогiчним
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працтвникам здiйснювалися виплати премiй, надбавки за престижигстъ
педагопчнот працi, щорiчно"i грошовот допомоги, надбавки за складнiсть та
напруженiсть у роботi у максимальному розмiрi (зокрема у Хмельницькiй,
Житомирськiй, Волинськiй, Вiнницькiй, Львiвськiй, Рiвненськiй, Сумськiй та
Черкаськiй областях);
невиконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд
28.02.2002 №228, наказу Мiнiстерства освiти i науки Украши вiд 06.12.2010
№1205 в частинi не приведения чисельностi працiвникiв установ освiти у
вiдповiднiсть з фондом заробiтно"i плати та введениям додаткових посад
(зокрема у Чернiгiвськiй та Рiвненськiй областях);
- нецiльове витрачання коштiв освпньот субвенцп на утримання
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дошкшьних закладгв, дошкшьних ыддшень навчально-виховних комплекств,
оплату працi фахiвцiв, посади яких не вiднесенi до педагогiчних, (зокрема у
Вiнницькiй областi, мiстi Кисы) тощо (копiя аналiтично"i довiдки
Держаудитслужби додаетъся).
Тобто, органами мтсцевот влади та кергвниками установ освпи
нехтуються вимоги бюджетного законодавства.
Незважаючи на застереження Мiнфiну та результати перевiрок
Держаудитслужби протягом поточного року вiд Мiнiстерства освiти i науки
знову надходять звернення щодо здiйснення наближення асигнувань освiтньо"i
субвенцц по окремих мiсцевих бюджетах.
Слiд зазначити, що здiйснення наближення асигнувань освпньот
субвенцц на попереднi мiсяцi не вирпцуе проблему незабезпеченостi видаткiв
освпньот субвенцп та може призвести до утворення заборгованостi iз виплати
заробпнот плати у четвертому кварталi поточного року педагогiчним
.
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прашвникам загальноосвпнзх навчальних закладгв,
У зв 'язку з цим ще раз наголошуемо, що вiдповiдно до статтi
51 Бюджетного кодексу Украши керiвники бюджетних установ утримують
чисельнiсть працiвникiв та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату,
...
. .
включаючи видатки на премп та тнцп види заохочень чи винагород,
матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробпнот плати, затвердженого
для бюджетних установ у кошторисах.
Згiдно з частиною четвертою статтi 77 Бюджетного кодексу Украши
мiсцевi ради пiд час затвердження бюджетiв враховують у першочерговому
порядку потребу в коштах на оплату працi працiвникiв бюджетних установ
вiдповiдно до встановлених законодавством Укршни умов оплати працi та
розмiру мiнiмально"i заробпнот плати.
Вiдповiдно до Порядку та умов надання освпньот субвенцп вiдповiднi
мiсцевi ради мають право додатково понад обсяги субвенцц планувати та
здiйснювати з мiсцевих бюджетiв оплату поточних та капiтальних видаткiв
навчальних закладiв, визначених у статтi 1032 Бюджетного кодексу Украгни,
включаючи погашения бюджетних зобов'язань минулих рокiв, узятих на облiк
в органах казначейства.

Крiм того, внесения змiн до помiсячного розпису асигнувань освггньот
субвенцп та здiйснення наближення видаткiв нтвелюс основнi принципи
Формули розподiлу освггньот субвенцп та призводять до гальмування процесiв
.
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оптимтзапп мережт шкш.
Дiюча Формула розподiлу освпнъот субвенцп спрямована на пiдвищення
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якосп надання освпи шляхом стимулювання органтв мтсцевого самоврядування
до здiйснення заходiв щодо оптимiзацй неефективнот мережi шкiл. Коштами
освпнъот субвенцп забезпечустъся у повному обсязi оплата працi оптимально'(
чисельностi вчителiв при максимально ефективнiй мережi шкiл.
Тобто, у разi наявностi малокомплектних шкiл з низькою
наповнюванiстю класiв, вiдповiднi мiсцевi ради мають покривати дефiцит
коштiв освпньот субвенцц за рахунок власних доходiв.
Ключовими факторами, що впливають на незабезпеченiсть видаткiв на

освпу,

€:

- неоптимальна та неефективна мережа закладiв загальног середньот
освiти (у 2018/2019 н. р. в Украпп функшонуе 230 малокомплектних шкiл I
ступеню, в кожнiй з яких навчаетъся менше 10 дiтей, або майже кожна п'ята
школа (наприклад, у Сумськiй областi - 11 шкiл або 42,3% вiд загальног
кiлькостi шкiл, у Чернiгiвськiй областi - 12 шкiл або 42,9% вiд загальнот
кiлькостi шкiл); 687 малокомплектних шкiл I ступеню, в кожнiй з яких
навчаеться вiд 1 О до 49 учнiв, або кожна друга школа (наприклад, у Iвано
Франкiвськiй областi - 62 школи або 70% вiд загальног кiлькостi шкiл, у
Херсонськiй областi - 33 школи або 89% вiд загальнш кiлькостi шкiл); 815 шкiл
I-II ступенiв з кiлькiстю 40 i менше учнiв, або кожна п'ята школа (наприклад, у
Сумськiй областi - 38 шкiл або 46% вiд загальнот кiлькостi шкiл, у
Чернiгiвськiй областi - 70 шкiл або 59,3% вiд загальног кiлькостi шкiл); 2076
малокомплектних шкiл I-III ступенiв, в кожнiй з яких навчаеться менше 100
дiтей (кожна п'ята школа) (наприклад, у Сумськiй областi - 148 шкiл або 46%
вiд загальног кiлькостi шкiл, у Черкаськтй областi - 152 школи або 36% вiд
загальног кiлькостi шкiл);
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- низька иаповнювангсть кластв учнями у эагальноосвпнтх навчальних
закладах (у 2018/2019 н. р. у формульному розрахунку освггньог субвенцц
.
.
засгосовуетъся розрахункова наповнювантсть класгв, затверджена постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 27.12.2017 №1088. Оскiльки, на даний час
фактична наповнюванiсть класiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах значно
менше розрахунковог, зшйснюетъся надлишкове утримання 5750 класiв, що
призводить до неефективного використання коштiв в обсязi 2, 1 млрд. гривень.
Найбiльша кiлькiсть додаткових класiв у Тернопiльськiй областi - 499 класiв, у
Вiнницькiй областi - 490 класiв, у Китвськтй областi - 400 класiв).
Отже, окремi мiсцевi органи влади штучно створюють умови для
функцiонування додаткових класiв, утримання яких призводить до виплати
заробпнот плати додатковiй чисельностi педагогiчних працiвникiв.
Враховуючи викладене, в подальшому з метою уникнення ситуацiй з
виникненням незабезпеченостi у видатках на оплату працi педагогiчних

.
.
.
..
..
.
.
прашвниктв закладгв эагальнот середньот та остаточного вщходу втд практики

здiйснення наближення та перерозподiлу освггньот субвенцп мiсцевi органи
влади мають неухильно забезпечити:
виконання статей 51 та 77 Бюджетного кодексу Украши в частинi
утримання керiвниками бюджетних установ чисельностi працiвникiв та
здiйснення фактичних видаткiв на заробiтну плату, включаючи видатки на
...
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премц та тнцп види заохочень чи винагород, матергальну допомогу, лише в
межах фонду заробпног плати; першочергового врахування пiд час
затвердження мiсцевих бюджетiв потреби в коштах на оплату працi працiвникiв
бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством Украши умов
оплати працi та розмiру мцпмальнот заробпнот плати;
..
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упорядкування структури штатнот чисельносп прашвниктв у межах
затверджених асигнувань на оплату працi, не допускаючи збiльшення тако)
чисельносп;
вжиття заходiв щодо оптимгзацц тснуючог мережi бюджетних установ,
.
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зокрема закладш загальнш середньот освгги, та приведения 11 у шдповшшстъ до
фiнансового ресурсу;
приведения фактично'( наповнюваностi класiв закладiв загальнот
..
.
..
.
середньо: освпи до розрахунковот наповнюваносп;
перегляд розмiрiв надбавок та доплат, встановлення яких передбачасться
втд мтнтмального до максимального розмтртв;
вжиття заходiв щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, вишукання
додаткових джерел надходжень до бюджетiв, дотримання жорсткого режиму
економп бюджетних коштiв та посилення фтнансово-бюджстнот дисциплiни;
забезпечення спрямування власного додаткового фiнансового ресурсу на
виплату заробпно) плати додатковот чисельностi педагогiчних працiвникiв, яка
перевищуе нормативну кiлькiсть вiдповiдно до Формули розподiлу освпньот
субвенцц;
здiйснення аналiзу ефективностi використання власних бюджетних
кошпв по непершочергових статтях та напрямках, в тому чисш 1 на проведения
виплат стимулюючого характеру, та вишукання додаткових джерел для
покриття дефiциту коштiв на виплату заробпног плати тощо.
У свою чергу Мiнiстерство освiти i науки Украши як головний
розпорядник коштiв освпньот субвенцп мае посилити контроль за цiльовим та
ефективним витрачанням коштiв освпньог субвенцц.

Додаток: на 8 арк. в першу адресу.

Заступник Мiнiстра
Притула О. В. 277-54-24
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Мiнiстерство фтнанств У краши

Про iнформуваиня
Державна ауциторська служба УкраУни на доповнення до листа вiд
06.11.2018 № 03-12/479-2018 надсипае аналiтичну довiдку про резулътати

перевгрок, проведених на виконання пунктiв 6.3, 6.4 протоколу засшання
Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 03 жовтня 2018 року № 39, щодо дотримання
вимог статп 77 Бюджетного · кодексу Укршни органами мiсцевого
самовряцування, якi допустили у 2018 роцi виникнення прострочено У
кредиторськог заборгованостi iз заробiтноi' плати педагопчним прашвникам та
П незабезпечешсть у необхiдному обсязi.
Додаток: на 7 арк, в 1 прим.

Заступник Голови

Свттяаиа Гребень 485 17 71

Ю.СОЛЯНIК

Додаток до листа вiд 21.02.2019
No 03-14/93-2019

Анвлгтична ловшка
про результати перевiрок дотримання вимоr етаттi 77 Бюджетного
кодексу Украши органами мiсцевого самоврядування, якi допустили
протягом 2018 року виникнення простроченог кредитореькот
заборrованостi iз заробiтноi плати педагопчним працiвникам та i"i
незабезпеченiсть у необхiдному обсязi
Держауднтспужба та П мiжрегiональнi територiалънi органи на виконання
пунктiв 6.3, 6.4 протоколу засщання Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 03 жовтня
2018 року № 39 упродовж жовтня - грудня 2018 року провели переырки
дотримання вимог статтi 77 Бюджетного кодексу Украгни органами мiсцевоrо
самоврядування, як! допустили у 2018 роцi виникнення простроченог
кредиторськог заборгованосп iз заробiтно1 плати педагогiчним працiвникам та
П' незабезпеченгстъ у необхщному обсязг, та установили таке.
Лише цi перевiрки споиукали окремi органи мiсцево:i влади до вжиття
заходiв з оптимiзацii' мережi навчальних заклашв, зменшення ктлькосп ставок
педпрашвникгв гуртковот роботи, забезпечення нормативу наповненосп класiв
до обсяriв, закладених при розрахунку освггвьог субвенцй, та до спрямування
додаткового фiнансового ресурсу мiсцевих бюджепв на забеэпечення цici"
потреби. Як наслщок, з огляду на перерозподш обсяriв освiтньоУ субвенцй
згiдно з розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 24 жовтня 2018 року
№ 868-р, вiд 12 грудня 2018 року № 964-р, 1018-р, 1019-р, заявлена станом на
24.10.2018 незабеэпечентстъ щодо оплати працi педпрацiвникiв за 12 областями
там. Киеву на суму 1 ОбОА млн грн вшсутня на кiнець 2018 року.
Крiм того, окрем] органи мiсцевоrо самоврядування (м. Могипгв
Подшьсъкий, Хмшьницький район (Втнницька область), Драбiвський район
(Черкаська область), Скошвський район, м. Борислав (Льывська область),
Плискiвсъка ОТГ (Чернiгiвська область) не пiдтвердили потреби в коштах на
оплату працi педпрацiвникiв на суму понад 8,0 млн гривень.
Результати перевiрок засвiдчили, що основною причиною незабезпеченостi
у коштах на виплату заробiтноi' плати педагогiчним працiвникам е нехтування
органами мгсцевог влади та кергвниками установ освiти вимог бюджетного
законодавства.
Зокрема, при прuйняттi мiсцевих бюджетiв на 2018 роки органами
мiсцевоi
впади
не
дотримуються
вnмоги
частини
четвертш
статт] 77 Бюджетного кодексу Укра'iии щодо забезпечения видаткiв на
оплату працi по закладах освгги.
При цьому кошти мiсцевих бюджетiв спрямовували на виконання
рiзноманiтних програм або на виплату премiй власним прашвникам, а
здiйснення оплати працi педагопчних працiвникiв вважали лише обов'язком
держави. Позаяк статтею 53 Конституцй Украiни саме держава забезпечу€
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розвиток дошкшьног, повно! загалъног середньот, позашюльно], професгйно
технiчно], вищог i тпслядиппомно] освпи, ртзних форм навчання.
Водночас контроль за вiдповiднiстю бюджетному эаконодавству
показникгв эатверджених бюджеттв, розпису бюджету, кошторисгв бюджетних
уставов та iнших докуменпв, як] вакористовуютъся у бюджетному процес]
вiдповiдно до статп 115 Бюджетного кодексу Украгни, покладено на обласн!
державн! адмппстрацй - щодо районних та мгських (мiст обласного значения)
бюджетiв та на районнi державнi адмiнiстрацi"i - щодо мтських (мiст районного
значення), селишних, сшьських бюджепв та бюджетiв i)( об'еднань, що
створюються згщно iз законом. Також Законом У краши шд 09 квпня 1999 р.
No 586-XIV «Про мicueвi держава! адмшгстрацй» (статп 13, 18) виэначено, що
до вщання адмiнiстрацiй у межах i формах, визначених Конститушсю i
законами Укршни, напежить вирпцення питань щодо бюджету, фгнансгв та
облгку, Зокрема, адмппстрашя складае i пода€ на затвердження ради проект
вщповщного бюджету та забезпечус його виконання, звпуе перед вiдповiдною
радою про його виконання, пода€ в установленому порядку до органгв
виконавчог влади вищого ргвня пропозицй щодо обсягу кошпв Державного
бюджету Укршни для Ух розподiлу мiж територiальними громадами; розмлнв
лотацй i субсидй; здгйснюе фшансувания пшприемств, уставов та органгзашй
освпи, культури, науки; охорони здоров'я тощо, переданих у встановленому
порядку в управшння мтсцешй державшй адмппстрацй або органами мгсцевого
самоврядування тошо,
Отже, голови Вгнницькот ОДА Коровгй В.В., Волинськот ОДА
Савченко 0.1., Житомирсько] ОДА Гундич I.П., Львшськог ОДА Синютка O.М.,
Рiвненсько'i ОДА Муляренко О.В., Сумськог ОДА Клочко М.О., Тернопшьськот
ОДА Барна С.С., Хмельницьког ОДА Лозовий В.М,, кертвник Донецько(
обласног ыйськово-циыльног адмiнiстрацiУ Куць 0.1., Кшвський мтський голова
Кличко В.В. та колишн! голови Кишськот ОДА Горган О.Л, Черкаськог ОДА
Ткаченко Ю.О., Чернгпвсько] ОДА Кушч В.П. не забезпечили дотримання
вимог бюджетного эаконодавства при затвердженн! вщповщних бюджетiв
на 2018 рiк.
Перевтрки засвiдчили, що ггорушення вимог бюджетного эаконодавства
допускалися не лише на етап! затвердження мюцевих бюджепв, а й
продовжувалися на етап! затвердження кошторисш бюджетних установ та Ix
виконанн].
Вимоrами Бюджетного кодексу Укратни (стаття 47) визначено, що
вшповщно до загвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетник
коцгпв одержуютъ бюджетн] асигнування, що с гпдставою для затвердження
кошторисш, Порядок складання, розгляду, загвердження та основних вимог до

виконання

кошторисш

бюджетних

установ

вствновлюсться

Кабгнетом

Мiнiстрiв Укрыни.
Вiдповiдно до абзацу другого пункту 28 Порядку складання, розгпяду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисгв бюджетних установ,

затверджених поотановою Кабтнету Мiнiстрiв У крагни вш 28 лютого 2002 р.
No 228~ розпорядники зобов 'язанi сво1 витрати привести у вiдповjдиiсть з
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бюджетними асиrnуваннями та iншими показниками, що доведенi лiмiтними
довiдками, для цъоrо чисельнiсть nрацiвникiв установи, що пропонуеться до
затвердження за штатним розписом, мае бути приведена у вiдповiднiсть з
визначеним фондом оплати працi, а iншi витрати - вiдповiдно до iнших
встановлених асигнувань, щоб забезпечити виконання покладених на установу
функцiй.

Аналогiчна вимога визначена пунктом 1 статп 51 Бюджетного кодексу
Украiни- кергвники бюджетних установ утримують чисельшсть працiвникiв та
здiйснюють фактичнi витрати на эаробпну плату, включаючи видатки на премiУ
та iншi види заохочень чи винагород, матергальну допомогу, лише в межах
фонду заробггног плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Зокрема, за вiдсутностi затверджених бюджетних асиrнувань на оплату
працi кершники органiв освiти тарифткуввяя педагоriчнi ставки,
планували та вiдповiдно виплачувалн заохочувальнi виплати у
максимально можливих розмiрах, передбачених заководавством,
У
мiстах
Хмепьницький,
Кам'янець-Пошльський,
Нетiш
та
Старокостянтинiв Хмельницькот областi при заявленiй незабеэпеченосп
коштами на суму 23 ,3 млн грн виплачували надбавку за престижнiсть працi
педагогiчним працiвникам у розмiрi 20%. Водночас зменшення цie"i надбавки
лише на 10% падало б змогу зекономити кошти на суму 25,8 млн грн та, як
наспщок, забезпечити педагогiв заробiтною платою до кшця року без звлучення
додаткових кошпв.
Такi неефективнт рiшення також приймали у Втнницьюй, Волинськтй,
Житомирськтй, Львiвськiй, Рiвненськiй, Сумськiй, Хмельницькгй та Черкаськгй
областях.
За наявног незабезпеченостi в коштах пом. Житомир на суму 23,4 млн грн
згiдно iз тарифткашею та штатним розписом упродовж року виплачували
надбавки за складнiсть та напруженютъ у роботi до 50%, за престижнють
педагопчно! праш у розмзр! 20% (визначений як максимальний розмтр до
вересня 2018 року), премй та щорiчну винаrороду- 50% вiд посадового окладу.
Загалом такi виплати становили 36,5 млн гривень.
Водночас аналiзом рiшень сесiй «Про мiський бюджет на 2018 рiк» (зi
змiнами) Житомирськоi мiськоi ради встановлено, що за наявносп соцiальноi'
напруги iз незабезпеченостi асигнуваннями на оплату працi з бюджету
(загапьного фонду) надавалися субвенцй державному бюджету на виконання
програм соцiально-економiчного та культурного розвитку регiонiв, що
суперечитъ пункту 2 статп 85 Бюджетного кодексу Украши (0,3 млн грн), та
спрямовувапися кошти до опешального фонду бюджету на виконання рiзних
мiсцевих програм, поповнення статутних капiталiв комунальних пiдприемств
(284,4 млн грн).
Аналогiчне встановлено по м. Ковепь при незабезпеченосп 14,5 млн грц, з
якоУ 3,5 млн грн планувалося спрямувати на виплату щоргчно] винагороди
педагогiчним працiвникам у розмiрi l 00% вiд посадового окладу. Мiською

радою прийнято рiшення щодо передач] коштiв iз загального фонду до
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бюджету розвитку (спешального фонду) на капiтальнi видатки на суму
31,5 млн гривень,
Прикрим Е той факт, що отриманi Ковельським мiсъким бюджетом у груднi
2018 року кошти освггньо] субвенцй на суму майже 3,0 млн грн спрямовано на
виплату премiй та iнших звохочувальних виплат педпрашвникам.
Як засвiдчили результати перевтрки, окрем] органи мiсцевоi' влади до
потреби в коштах включали суми заохочувальних виплат або суми, якi
вже попередньо булн видiленi iз мiсцевого бюджету та включен] для
фактичного поновлення власних фiнансових ресурсiв, спрямоввних на
освiту, а це близько 513,1 млн гривенъ.
Зокрема, потребу в коштах освiтньоi субвенцй на виплату заробiтноi плати
педпрашвникам ум. Дружкiвка було збiльшено на 3,2 млн грн, незважаючи на
те, що iY забезпечено шляхом видiлення у вереснi 2018 року кошпв з мiсцевого
бюджету.
ОТГ Узинська (Китвська область), забезпечивши видатки на оплату працi
коштом освiтньоi" субвенцй та мiсцевого бюджету у груднi 2018 року,
додагково отримала вiд перерозподiлу з державного бюджету освiтню
субвеншю на суму 2,9 млн грн, з яко! лишилося у залишках на рахунку
мiсцевоrо бюджету 0,5 млн гривень.
Не зважили на забезпеченiсть i в Козятинському район] (Вгнницька
область), як наслшок, додатково видiленi у груднi 2018 року кошти освггньог
субвенцй на суму 2,5 млн грн залишилися невикористаними.
По Дубечненськiй ОТГ Волинськот областi у груднi 2018 року спочатку
були видiленi кошти на суму 0,5 млн грн для недопущения незабезпеченосп,
проте дiзнавшись, що з державного бюджету додатково надходять кошти
освггньот субвенцй, Ух повернуто до сшьського бюджету. Як наслтдок, коштом
освiтньоi субвенцй виплачено не лише основну заробiтну плату педагогам, а й
заохочувальн! виплати на суму 0,3 млн гривень. Водночас залишок освiтньоI
субвенцii на суму 0,1 млн грн, який облiковувався на початку 2018 року, не
було використано.
Найбiлъшою проблемою, як свiдчатъ результати перевтрок, е невжиття на
нвлежному рiвнi закодгв щодо оптимiзацii мереж], штатнот чнсельносп та
контингенпв заклашв, Тобто мiсцевi орrанп впади штучно створювали
умови для функцiонування додаткових кластв, утрнмання яких, своею
чертою, внмагало додаткових бюджетннх асигнувань на виплату
заробггиот плати педагопчвим прашеникам, утримання яких залежить вiд
кшькоет! класiв.

Зокрема, утримання 13 загальноосвiтнiх навчальних закпадгв у
Теофiпольському район! Хмельницьког обласп, де середня наповнюванють
кпаств становила вiд 2,8 учнiв до 22,4 учнiв, обiйшлася бюджету у 6,2 млн грн, з
яких кошти освпньог субвенцй - 5,5 млн гривень.
Незабезпечення наповненосп класiв до формульного розрахунку обсягу
розподiлу освпньог субвенцй на 1 учня/клас в м. Ромни та Кролевецькому

район! (Сумська область) призвело до додаткових витрат на загальну суму
4,0 млн грн на утримання 48 штатних одиниць педпрашвниктв.

..
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Слiд зауважити, що в Кролевецькому районi утримували навчальний
заклад iз 5,25 ставки педпрашвника, де навчалися 2 учнi. Лише у 2018 рощ
спрямовано коштiв освпньог субвенцi'i на заробiтну плату цих педагоriв
0,3 млн гривень,
У м. Самбiр додатковий подiл класiв для вивчення украшсько) мови
обтяжив бюджет на суму 0,4 млн грн, спрямованих на утримання 3 педагогiв.

Поряд з цим окрем! органи мiсцевоi влади на свiй розсуд приймали
рiшення щодо введения додатковвх посад, якi не передбаченi Типовими
штат ними
нормативами
заrальноосвiтнiх
навчальних
закяашв,
затвердженими наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни вiд 06 грудня
2010 р. № 1205 (далi - Типовi штати), та утримували i'x коштом освггньот
субвенцй,
Наприклад, Управлiння освiти ЧернiriвськоУ мтськот ради на утримання
додаткових 13 посад, уведених рпценням мiсцевого органу впади та не
передбачених Типовими штатами, спрямувапо лише у 2018 роцi
1, 1 млн гривень.
Водночас ця мiська рада при незабезпеченостi 15,4 млн грн прийняла
рiшення щодо передачi кошпв iз загального фонду до бюджету розвитку
(спешапьного фонду) на калiтальнi видатки на суму 409,1 млн rрн та
розмiстила на депозитах кошти загального фонду на суму 700,0 млн гривень.
Аналогiчно комунальний заклад «Костогпльськнй обласний лщей-гнтернат
1-111 ступенiв фiзичноi культури i спорту» Ргвненськог обласно! ради на
утримання понаднормативноi' посади заступника директора витратив
0,6 млн гривенъ.
При заявлентй незабезпеченосп в коштах загалом на суму 21,8 млн грн
понад кiлькiсть, визначену формулою обсяпв розподiлу освггньог субвенцй,
утримували педагогiв у Рiвненськiй областi, а саме: у Гощанському районi 182 ставки, Дубенському - 158 ставок, Корецькому - 257 ставок, об'еднаних
територiальних громадах смт Демидiвка i смт Млинiв - 74 та 113 ставок
вщповщно, на що витрачено кошпв освпньот субвенцй на загальну суму понад
5,0 млн гривень.
Варто зазначити, що швелюе процес оптимгзвцй шкш i не зменшуе

навантаження па бюджети ycix рiвнiв перетворення навчальних закляшв
1-11 ступенiв у фiлii опорних wкiл 1-111 ступенiв з кшьктстю учнiв менше
25 осiб, позаяк така реорганiзацiя переважно призводить лише до змiни назви
загальноосвiтньоrо навчального закладу без урахування ефективностi
витрачання бюджетних коштiв на i'x утримання.
Як приклад, у Львiвськiй областi в однiй iз фiлiй опорних шкiл
Перемишлянського району, яка е загальноосвiтнiм навчальним закладом
I-II ступеня атестацй, навчалося лише 23 учнi, пшготовку яких здiйснювало
9 педагопв та на оплату пращ яких спрямовано 0,8 млн грн освггньог субвенцй,
Створення в одному iз сiл Броварського району Китвськот областi всупереч
законодавству опорно'[ школи та П фiлii, яка завантажена лише на третину,

призвело до збшьшення витрат коштом освпньог субвенцй на суму
2,4 млн гривень.
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Вiдсутнiсть спiвпрацi мiж органами виконавчот владн в perioнax iз
депутатами мiсцевих рад не сприяло виконанню заходiв щодо оптимiзацii
мережi шкьл та вiдповiдно ефективному використанню кошпв освпньог
субвенцii.
Як приклад, у Катеринопшьському районi Черкаськог областi не знайшло
пiдтримки у депутатiв районнот ради рiшення щодо пониження ступеня
1 О загальноосвiтнiх навчальних эакпадтв, що дало б змогу зекономити коцгпв на
суму майже 8,0 млн грн, та, як насшдок, уникнути незабезпеченосп на суму
5,1 млн гривень,
Водночас переырки эасвщчипи, шо й вишлеи] кошти освiтньоi
субвенцii
використовувалн
нерацiонально
та
не
за
цiльовим
призначенням, яке надалi також призвело до незабезпеченостi у коштах на
виплату заробiтноi плати.
Прикладом цього е нешльове використання коштiв освiтньо1 субвенцц на
утримання дошкiльних закладiв освiти та дошкiльних вiдцiлень навчально
виховних комплексiв, а також на оплату працi фахiвцiв, посади яких не
вiднесенi до посад педагопчних працiвникiв.
Зокрема, у Барському район! там. Козятин! Вiнницькiй обпасп допустили

нешльове використання коштiв освпньог субвенцй на суму майже 5,0 млн грн

через утримання дошкшьних вщшлень навчально-виховних компяекств,
Аналогiчне встановлено в управлiннях освiти Обопонськог та ПодiльсъкоУ
районног в м. Киев] державноi' адмiнiстрацi'i - на 1,0 млн гривень.
Окрiм цього, до зайвого витрачання кошпв освпньог субвенцii призвело
неправилъне встановлення прашвникам посадових окладтв, надбавок та доплат,
нарахування единого соцiального внеску, якi установлено в ycix закладах
освiти.
Зокрема, через завищення посадових окладiв, надбавки за престижнiсть
педагопчног праш та матерiально'i допомоги, встановлення надбавок за класне
керiвництво з порушенням законодавства у вiддiлах освпи Катериношльськог
райдержадмiнiстрацiТ та Камянськог ОТГ (Черкаська область) установлено
порушень на суму 0,6 млн гривень.
Задля покращення ефективносп та законносп використання бюджетних
коштiв за результатами проведених заходiв мiжрегiональнi територгалънт
органи Держаудитслужби iнформували органи влади на мiсцях iз наданням
вiдповiдних пропозишй,
Про результати погнформовано правоохоронн! орrани та передано i'м
матерiали для розгляду i прийняття вщповшних рiшень.
Держаудитслужба й надалi проводить заходи державного фiнансового
контролю, пiд час яких дослтджуе окреслен! питания.
Слiд зазначити, що наразi мiсцевi бюджети мають фiнансовi ресурси для
створення сприятливих умов у perioнi i лише вiд органiв мiсцевоt впади

залежить 1х наповнюванютъ та збалансованiсть.
Для пщвищення ефективностi використання коштiв державного бюджету)

спрямованих на освiтню субвеншю, недопущения виникнення незабезпеченосп

•.
1

видаткгв на оплату працi та пiдвищення рiвня виконавськот дисципшни,
вважаемо за дошпьне рекомендувати органам мiсцево1 влади:
при затвердженн! та виконанн] бюджетiв враховувати та эабезпечити в
першочерговому порядку потребу у коштах на оплату працi з нарахуваннями

працiвникiв бюджетних установ;
продовжити роботу з оптимiзацii' мережi закладiв освiти насамперед
малокомплектних навчальних закладiв та не допускати збшьшення видаткiв на
оплату працi пецагопчним nрацiвникам через штучний подiл класiв.
Зобов'язати:
rолiв обласних державних адмiнiстрацiй здiйснювати в межах областi
розподш освпньог субвенцй, зважаючи на фактичну потребу територiальних
одиниць у коштах.
МОН, який е rоловним розпорядником освiтньоi' субвенцй, посилити

контроль за цiльовим та ефективним i"i витрачанням.
Директор Департаменту контролю
у rалузi освпи, науки, спорту та
[нформацй Держаудитслужби

О.ПОЛIЩУК

