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Засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до
проекту бюджету на 2020 рік

23 вересня 2019 року м. Чернігів

Головуючий -  КОНОПАЦЬКИЙ Микола Анатолійович, начальник Управління освіти і 
науки облдержадміністрації

Присутні члени робочої групи: Л.ЧУБИЧ, Н.ГАЛКІНА, Л. ДУБИНА,
С.ЖУРМАН, Л.ЗУРМАН, О.КОВАЛЕНКО, Т.ОВЧАР, Т.ПІВТОРАЦЬКА. 
Л.ТРЕГУБОВА, В.ХУТОРНЕНКО, А.ЧЕРЕШКО, Л.ЯРОШЕНКО.

Порядок денний:

1. Розгляд проекту Закону України «Про Державний бюджету на 2020 рік».

СЛУХАЛИ: ЧУБИЧ Людмилу Володимирівну -  заступника голови робочої групи, яка 
ознайомила членів робочої групи з основними показниками проекту Державного 
бюджету (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата тощо). Прокоментувала 
додатки проекту, які безпосередньо стосуються фінансування освітньої галузі.

Зазначила, що орієнтовний обсяг освітньої субвенції на 2020 рік для області вцілому 
збільшено на 9,7% у порівнянні з поточним роком. Субвенція розрахована на основі 
Формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088, 
виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на 
підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також 
середньої заробітної плати вчителя. Проте у загальному обсязі субвенції не враховано 
видатки на підвищення посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та 
наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

Як і у 2019 році, у наступному році кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться 
виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти 
державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної 
загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.

ВИСТУПИЛИ: М.КОНОПАЦЬКИЙ, начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації, Л.ЯРОШЕНКО, директор Чернігівської загальноосвітньої школи- 
інтернату І-ІІІ ступенів, Т.ПІВТОРАЦЬКА, головний спеціаліст фінансово-економічного 
відділу Управління.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію з питання, що розглядалося, взяти до відома та організації роботи 

відповідного напрямку.

немає; «УТРИМАЛИСЬ» -

Микола КОНОПАЦЬКИЙ 

Наталія ПАНАСЮК

Результати голосування: «ЗА» -  14 голосів; «ПРОТИ» 
немає. Рішення прийнято одноррлосно.
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