
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 квітня 2017  року № 868

Про звернення депутатів 
Кіровоградської міської ради 
до Кіровоградської обласної 
ради щодо фінансування 
професійно-технічних 
навчальних закладів у 2017 році 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Підтримати  звернення  депутатів  Кіровоградської  міської  ради  до
Кіровоградської  обласної  ради щодо  фінансування  професійно-технічних
навчальних  закладів  у  2017  році   (звернення та  розрахунок  потреби для
фінансування  видатків  у  частині  підготовки  кваліфікованих  робітників  на
умовах регіонального замовлення для потреб області додається).

2. Доручити управлінню апарату Кіровоградської міської ради надіслати
копію  рішення  та  звернення  депутатів  Кіровоградської  міської  ради
сьомого скликання до Кіровоградської обласної ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
Кіровоградської міської ради Табалова А.О.

Міський голова А.Райкович



Кіровоградська обласна рада 

площа Героїв Майдану, буд. 1
м. Кропивницький

Про фінансування 
професійно-технічних 
навчальних закладів у 2017 році

Протягом 2016 року за рахунок коштів міського бюджету фінансувалися 6
професійно-технічних  навчальних  закладів,  які  знаходяться  в  державній
власності  і  у  підпорядкуванні  управління  освіти,  науки,  молоді  та  спорту
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації.  Виконавчий  комітет
Кіровоградської  міської  ради  неодноразово  звертався  до  обласної  державної
адміністрації з питання про передачу даних професійно-технічних навчальних
закладів  до  комунальної  власності  міста,  але  на  сьогоднішній  день  жодного
рішення з даного питання не прийнято.

В  І  кварталі  2017  року  видатки  на  утримання  професійно-технічних
навчальних  закладів  профінансовані  на  загальну  суму  12,6  млн.  грн,  з  яких
9,5  млн.  грн  –  видатки  з  міського  бюджету  м.  Кропивницького,  які  були
спрямовані на виплату заробітної плати, стипендій, харчування та енергоносіїв.

З  квітня  2017  року  бюджетні  призначення  на  фінансування
професійно-технічних навчальних закладів відсутні.

Відповідно  до  Закону  України  від  20.12.2016  «Про  внесення  змін  до
Бюджетного  кодексу  України»,  у  розділі  VI «Прикінцеві  та  перехідні
положення»  Бюджетного  кодексу  України  передбачено  доповнення
пункту 201, в якому зазначено, що з обласних бюджетів можуть здійснюватися
видатки,  визначені  підпунктом «е» пункту  2  частини першої  статті  89 цього
Кодексу,  у  частині  підготовки  кваліфікованих  робітників  на  умовах
регіонального  замовлення  потреб  усієї  області.  Також  зазначеним  пунктом
передбачено,  що  за  зверненням  міської  ради  (міста  обласного  значення  -
обласного  центру)  обласна  рада  приймає  рішення  про  передачу  коштів  на
здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного
центру) та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів
з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного
центру).

З  метою  попередження  соціальної  напруги  серед  працівників
професійно-технічних навчальних закладів та враховуючи той факт, що 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,  просимо  в  обласному  бюджеті  затвердити  міжбюджетний
трансферт  міському бюджету міста Кропивницького  у  сумі  33 065 397  грн
для  фінансування  видатків  у  частині  підготовки кваліфікованих робітників
на  умовах  регіонального  замовлення  на  2016-2017  н.р.,  яке  затверджене
головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.



    Додаток 
до звернення депутатів
Кіровоградської міської ради 

Розрахунок потреби
для фінансування видатків у частині підготовки кваліфікованих

робітників на умовах регіонального замовлення для потреб області

№
з/п

Назва закладу Середня вартість
утримання 1 учня

в рік (грн)

Кількість
учнів, мешканців

населених пунктів
Кіровоградської

області 

Потреба в
коштах на

2017 рік (грн)

1. ДНЗ ім. Єгорова 22 851,0 371 8 477 721,0
2. ДНЗ «КВПУ № 4» 22 851,0 192 4 387 392,0
3. ДНЗ «ПТУ № 8» 22 851,0 176 4 021 776,0
4. ДНЗ «ВПУ № 9» 22 851,0 327 7 472 277,0
5. Професійний ліцей

сфери послуг
22 851,0 304 6 946 704,0

6. Професійний ліцей
побутового обслу-

говування 

22 851,0 77 1 759 527,0

Всього:                                                                                               33 065 397,0 грн 


