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Федерація роботодавців України
Профспілка працівників освіти 
і науки України
Федерація професійних спілок України
Профспілка працівників енергетики та 
електротехнічної промисловості України 
(«УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКА»)

Рада професійних спілок Івано- 
Франківської області
Об’єднання профспілок Львівщини
Полтавська територіальна профспілкова 
організація Південної залізниці
Тернопільська обласна асоціація 
працівників професійно-технічної освіти

Про фінансування державних 
професійно-технічних навчальних закладів

Міністерством розглянуто звернення, що надійшли до Кабінету Міністрів 
України, стосовно фінансування державних професійно-технічних навчальних 
закладів та повідомляємо.

4 лютого 2016 року Верховною Радою України схвалено Закони України 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної освіти» (реєстраційний 
№ 3830-3 від 29.01.2016) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо фінансування професійно-технічної освіти» (реєстраційний 
№ 3831-2 від 29.01.2016).

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. №41 
внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 
№ 727 «Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам», де затверджено розподіл стабілізаційної дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами в обсязі 
500 млн. гривень для спрямування її на видатки на професійно-технічну 
освіту. Це могло б дозволити частково
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У свою чергу, Міністерством освіти і науки України спільно з іншими 
заінтересованими сторонами здійснюється пошук можливостей щодо 
фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів з 
обласних бюджетів через державну субвенцію.
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