Інформаційне повідомлення про проведення електронних
консультацій щодо проекту бюджетного запиту на 2019 рік
Управлінням освіти і науки облдержадміністрації (далі Управління)
підготовлено зведений проект бюджетного запиту з метою включення в
установленому порядку до проекту обласного бюджету на 2019 рік.
Видатки бюджетного запиту сформовано з урахуванням режиму економії
бюджетних коштів, їх ефективного та раціонального використання.
Так, мінімальна розрахункова потреба на утримання 43 установ та закладів
освіти, підпорядкованих Управлінню, складає 571 444,2 тис.грн, що на
42 213,3 тис.грн або 8 % більше 2018 року.
З них на утримання:
- інтернатних закладів - 302 109,6 тис.грн;
- закладів професійно-технічної освіти - 113 493,1 тис.грн;
- ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 69 966,3 тис.грн;
- інших закладів освіти - 73 765,8 тис.грн;
- дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 12 109,4 тис.грн.
Фінансування закладів освіти та професійно-технічних навчальних
закладів здійснюватиметься з двох джерел. Заробітна плата педагогічних
працівників - за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету
(141 874,2 тис.грн), всі інші видатки здійснюватимуться із обласного бюджету
(429 570,0 тис.грн).
Захищенні статті витрат, заплановані в повному обсязі, відповідно до
параметрів, визначених проектом Закону «Про Державний бюджет України на
2019 рік» та рекомендацій Міністерства фінансів України.
Фонд оплати праці з нарахуваннями зросте на 11%, загальний обсяг
призначень - 382 675,5 тис.грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено в
середньому на 7 % (за тарифами на 01.11.2018р.), загальний обсяг призначень
- 69 630,5 тис.грн.
Видатки на харчування заплановано згідно з нормами для відповідних
категорій вихованців інтернатних закладів та учнів ПТНЗ з числа дітей - сиріт,
загальний обсяг призначень - 46 134*1 тис.грн.
На оздоровлення вихованців закладів інтернатного типу очікується
залучити 9 822,8 тис.грн, що на 1 660,4 тис.грн або 20 % більше 2018 року
(пришкільні табори діятимуть на базі навчальних закладів підпорядкованих
Управлінню).
В повному обсязі передбачено видатки визначені чинним законодавством
для соціальних виплат дітям інтернатних закладів, учням професійнотехнічних навчальних закладів, студентам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації із числа
дітей - сиріт, загальний обсяг призначень - 22 271,9 тис.грн.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від
03.11.2010 № 996 та Бюджетного регламенту Чернігівської обласної ради,

затвердженого 29.09.2016 року шостою сесією сьомого скликання Чернігівської
обласної ради, проект бюджетного запиту проходить процедуру електронних
консультацій
на
офіційному
сайті
Управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з 12 грудня по 18 грудня 2018 року.
Зауваження та пропозиції до проекту бюджетного запиту прийматимуться
Управлінням освіти і науки облдержадміністрації до 18 грудня 2018 року за
адресою: 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, тел.(046-22)3-70-11, е-пошта:
uon_post@cg.gov.ua.
Контактна особа: Чубич Людмила Володимирівна, заступник начальника
Управління - начальник фінансово-економічного відділу.

