
 

У К Р А Ї Н А                                    

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 06 листопада  2018 року       № 1959 

 

 

Про звернення депутатів  

Міської ради міста Кропивницького 

до Кабінету Міністрів України  

та Міністерства освіти і науки України  

про виділення додаткових коштів  

 

 

 Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького  

до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України про 

виділення додаткових коштів  (додається). 

 2. Доручити управлінню апарату Міської ради  міста Кропивницького 

надіслати копію рішення та звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів України та 

Міністерства освіти і науки України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. 

  

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 

 
Костенко 24 43 43 

 



Кабінет Міністрів України  

 

Міністерство освіти  

і науки України  

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Депутатів Міської ради міста Кропивницького 

про виділення додаткових коштів 

 

 

У місті Кропивницькому виникла проблема дефіциту освітньої субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам, а відтак є ризик виникнення 

проблеми виплати заробітної плати педагогічним працівникам за листопад-

грудень 2018 року.  

Протягом двох років, за рішенням Уряду, за рахунок коштів  міського 

бюджету фінансуються 6 професійно-технічних навчальних закладів, які 

знаходяться в державній власності. Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького  неодноразово звертався до обласної державної адміністрації, 

Міністерства освіти і науки України  з питання про передачу даних професійно-

технічних навчальних закладів до комунальної власності міста, але на 

сьогоднішній день жодного рішення з даного питання не прийнято. Окрім того,  

майже 60% учнів професійно-технічних закладів є мешканцями населених 

пунктів  Кіровоградської області, які зараховані на навчання відповідно до 

регіонального замовлення, що було затверджено Кіровоградською обласною 

державною адміністрацією, а витрати на їх утримання покладені на міський 

бюджет, що є непосильним тягарем для бюджету міста.  

У зв’язку з тим, що у 2018 році розподіл субвенції з державного бюджету 

на заклади освіти міста Кропивницького проводився з розрахунку середньої 

кількості учнів  в класах – 27, що не відповідає дійсності, оскільки 

наповнюваність 80% класів в місті складає 29,3 учня, виник дефіцит коштів 

освітньої  субвенції. Отже, дотримуючись вимог чинного законодавства, а саме 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, в частині 

поділу класів на групи при вивченні «Української мови», іноземних мов, 

«Інформатики», «Трудового навчання» та ін. предметів, навчальні заклади міста 

недоотримають фінансування на 55 млн грн.  

Недостатність коштів освітньої субвенції влітку поточного року, призвела 

до вимушеної виплати відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення 

педагогічним працівникам за рахунок міського бюджету, сума видатків склала 

31,7 млн грн, дані кошти на сьогодні не відшкодовані до бюджету.  

Міська влада покладає свої зусилля на те, щоб заклади загальної 

середньої освіти функціонували у відповідності до Державних стандартів 

освіти, але в той же час в місті є і інші нагальні потреби. За рахунок коштів 

міського бюджету проводиться оплата комунальних послуг закладів соціальної 

сфери, а з настанням опалювального сезону дані витрати збільшилися втричі.  
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Для забезпечення видатків із заробітної плати працівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням Державних стандартів 

освіти, бюджету міста Кропивницького необхідно виділити на листопад-

грудень 2018 року додаткові державні кошти в сумі 55,6 млн грн, з них 23,9 млн 

грн освітньої субвенції для виплати заробітної плати педагогічним 

працівникам, що є прямим зобов’язанням Державного бюджету,  та 31,7 млн 

грн за рахунок додаткової або стабілізаційної дотації на відновлення видатків 

міського бюджету, направлених на відпускні та матеріальну допомогу 

педагогічним працівникам у червні-липні поточного року.  

Окрім того, депутатами міської ради міста Кропивницького приймається 

рішення про відмову виділення коштів на утримання приміщень професійно-

технічних навчальних закладів, які не  знаходяться у комунальній власності 

міста Кропивницького. 

З метою недопущення соціальної напруги в місті, втрати довіри до влади,  

просимо позитивно вирішити питання про виділення вищезазначених коштів. 

 

 

З повагою  

 

Депутати Міської ради  

міста Кропивницького  

VII скликання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


