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Щодо розгляду звернення

Міністерство фінансів України на виконання доручення Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 09.02.2016 №41-Т-002742/26 розглянуло 
звернення профспілки працівників освіти і науки України щодо фінансування 
професійно-технічних навчальних закладів і повідомляє.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» та Бюджетного кодексу України фінансування професійно- 
технічних навчальних закладів здійснюється з обласних бюджетів та бюджетів 
міст обласного значення за рахунок власних коштів таких бюджетів.

На виконання статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» Міністерством фінансів України було проведено моніторинг 
фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів . за 
рахунок коштів обласних та міських бюджетів.

З метою надання підтримки місцевим бюджетам постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.02.2016 №41 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727» розподілено обсяг 
стабілізаційної дотації у сумі 500,0 млн. грн. з метою спрямування вказаних 
коштів на видатки на професійно-технічну освіту.

Розподіл цих коштів між обласним бюджетом та бюджетами міст 
обласного значення має здійснюватися обласними державними 
адміністраціями.

Крім того, дорученням Кабінету Міністрів України від 15.01.2016 
№290/1/1-16 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
Міністерству освіти і науки України разом з обласними, Київською міською 
державними адміністраціями доручено вжити заходів щодо модернізації мережі 
професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням необхідності їх 
укрупнення та здійснення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

відповідно до потреб регіону та ринку праці, не допускаючи їх закриття чи 
с^іерепрофілювання впродовж 2016-2018 років, а також скорочення чисельності 
Працівників не більше 10 відсотків щороку.
^  Дорученням Кабінету Міністрів України від 15.01.2016 №432/1/1-16 
Головам обласних державних адміністрацій доручено забезпечити прийняття
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рішень щодо затвердження відповідних місцевих бюджетів та врахування 
у повному обсязі видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно- 
технічних та інших навчальних закладах.

Водночас слід зазначити, що відповідно до доручення Кабінету Міністрів 
України від 21.01.2016 №2028/0/1-16 обласним та Київській міській державним 
адміністраціям за участю відповідних органів місцевого самоврядування 
доручено:

- розробити та затвердити плани заходів щодо забезпечення фінансування
професійно-технічних навчальних закладів;

- разом з Міністерством освіти і науки України, іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади забезпечити подання до 
Мінекономрозвитку пропозицій щодо передачі з державної у комунальну 
власність відповідних професійно-технічних навчальних закладів;

- розробити регіональні плани розвитку професійно-технічної освіти на
2016-2018 роки з урахуванням необхідності модернізації мережі професійно- 
технічних навчальних закладів, їх укрупнення, здійснення підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів відповідно до потреб регіону і погодити їх з 
Міністерством освіти і науки України;

- у разі відсутності необхідної кількості коштів на фінансування
професійно-технічних навчальних закладів у містах обласного значення 
опрацювати питання спрямування бюджетам таких міст коштів обласного 
бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів, зокрема не використаних 
станом на 1 січня 2016 року залишків субвенції на 2015 рік на підготовку 
робітничих кадрів.

Крім того зазначаємо, що станом на 01.02.2016 обсяг нерозподілених 
вільних залишків коштів всього по Україні 18,9 млрд. гривень.

Враховуючи наведене, місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування мають здійснити комплекс заходів для забезпечення 
розвитку професійно-технічної освіти у відповідному регіоні, підготовки кадрів 
відповідно до потреб регіонального ринку праці, збалансування ринку праці 
робітничих професій, покращення системи підготовки кадрів за найбільш 
затребуваними професіями серед роботодавців регіонів.
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