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Головуючий КОНОПАЦЬКИЙ Микола Анатолійович,
Управління освіти і науки облдержадміністрації

м. Чернігів
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Присутні члени робочої групи: Людмила ЧУБИЧ, Євгенія БУРКОВСЬКА,
Ніна ГАЛКІНА, Анатолій ДОРОШЕНКО, Любов ЗУРМАН, Ольга
КОВАЛЕНКО, Тетяна КОВАЛЬЧУК, Ірина МЕЛЬНИЧЕКНКО, Ірина
СИЗОН, Валентина ХУТОРНЕНКО, Альберт ЧЕРЕШКО, Микола
ШМАТОК.
Порядок денний:
1. Розгляд проекту Закону України від 14 вересня 2020 року № 4000
«Про Державний бюджету України на 2021 рік».
СЛУХАЛИ: ЧУБИЧ Людмилу Володимирівну - заступника голови робочої
групи, яка ознайомила членів робочої групи з основними показниками
проекту Державного бюджету України на 2021 рік (прожитковий мінімум,
мінімальна заробітна плата тощо).
Зазначила, що орієнтовний обсяг освітньої субвенції на оплату праці
педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти, в частині забезпечення
видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, інклюзивноресурсних центрів області на 2021 рік в цілому збільшено на 24,6% у
порівнянні з поточним роком і складає 2 506,7 млн грн. А субвенція на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
зменшена на 3,2 % і складає 10,2 млн грн (хоча кількість інклюзивних класів
та груп в освітніх закладах області збільшується).
Прокоментувала додатки проекту, які безпосередньо стосуються
фінансування освітньої галузі в цілому по Україні:
-з метою продовження реалізації реформи загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на підвищення кваліфікації педагогічних
працівників та придбання обладнання в школах передбачено субвенцію в
обсязі всього 1 421,3 млн грн, що 34,1 % більше 2020 року (зі змінами);

- на будівництво нових та ремонт діючих шкіл, а також формування
нового освітнього простору для учнів в рамках програми «Спроможна школа
для кращих результатів» на 2021 рік передбачено 1 000,0 млн грн, що 100,0 %
більше поточного року;
- з метою наближення змісту та якості професійної (професійнотехнічної) освіти до поточних та перспективних потреб ринку праці для
створення сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітників
враховані кошти в обсязі 150,0 млн грн, що 50,0 % більше 2020 року.
Крім, того вперше у проекті Державного бюджету України на 2021 рік
передбачено субвенцію на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою
респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом ЗАЯБСоУ-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної
середньої освіти в обсязі 1 000,0 млн гривень.
Розподіл
зазначених
вище
субвенцій
між
адміністративнотериторіальними одиницями країни буде здійснено відповідними Урядовими
рішеннями.
Також звернула увагу, на те, що статтею 27 проекту Державного
бюджету України на 2021 рік дозволено, як виняток, використовувати у 2021
році залишки коштів освітньої субвенції, крім коштів, що мають цільове
призначення, на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для
забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої
освіти.
ВИСТУПИЛИ: Микола КОНОПАЦЬКИЙ, начальник Управління освіти і
науки облдержадміністрації, Ірина СИЗОН, головний спеціаліст фінансовоекономічного відділу Управління.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію з питання, що розглядалося, взяти до відома та організації
роботи відповідного напрямку.
Результати голосування: «ЗА» - 14 голосів; «ПРОТИ»
«УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення прийнято одноголосно.

-

немає;
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