
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Дев’ята  сесія 

Друге пленарне засідання  

 VIII скликання 

"17" грудня 2021р.   смт Ємільчине № 1952_____ 

 

Про звернення депутатів селищної ради  

до Президента України Володимира 

Зеленського, міністра освіти і науки 

України Сергія Шкарлета, прем’єр-

міністра України Дениса Шмигаля 

щодо  перерахунку освітньої субвенції 

та зміни формули розподілу освітньої 

субвенції 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення до Президента України Володимира Зеленського, міністра освіти 

і науки України Сергія Шкарлета, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо  

перерахунку освітньої субвенції та зміни формули розподілу освітньої субвенції (додається, 

додатки 1-3).  

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення. 

3. Надіслати звернення до  Президента України Володимира Зеленського, міністра освіти і 

науки України Сергія Шкарлета, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення селищної ради   

від  17.12.2021 № _1952___ 

 

 

 Президенту України  

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

 

Про  перерахунок освітньої субвенції 

та зміни формули розподілу 

освітньої субвенції 

 

 

Шановний  Володимире Олександровичу! 

 

Вже минуло більш, як 4 роки, як набув чинності Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017 № 2145-VIII з його положеннями про рівень оплати праці педагогічних та науково-

педагогічних працівників. Впродовж цього періоду не реалізуються норми його статті 61 про 

встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної 

категорії на рівні 4 прожиткових мінімумів на працездатну особу, який з 2023 року має 

відповідати 3 мінімальним заробітним платам з відповідною їх диференціацією за посадами 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

На сьогодні найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника, що відповідає 9 

тарифному розряду ЄТС, становить 5081 грн і складає лише 2,2 прожиткових мінімуми станом 

на 1 січня 2021 року. З урахуванням підвищення з 1 грудня на 8,4% його розмір складає 5505 

грн, що на 1 тисячу гривень буде менше навіть від мінімальної заробітної плати 6500 грн. 

Кабінетом Міністрів України вже було прийнято постанову від 10.07.2019 № 822 «Про 

оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ 

освіти і науки» щодо поступової реалізації норм статті 61 освітянського закону. Однак в 

подальшому відповідними постановами Уряду її відтерміновано, як на 2020 рік, так і на 2021 

роки. 

Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» (реєстр. № 

6000 від 15.09.2021) зведений бюджет на освіту, за інформацією Міністерства фінансів, 

складає 392 225,5 млн грн, що становить 7,3 відсотків валового внутрішнього продукту. 

Виходячи з цього до ІІ читання обсяг освітньої  субвенції на 2022 рік для нашої громади 

становив у І читанні  90 457,4 тис.грн., але  у ІІ читанні 83 543,1 тис.грн. Відхилення становить 

- 6 914,3 тис.грн. Обсяг освітньої  субвенції оприлюднений у І читанні повністю покривав 

потребу у забезпеченні виплати заробітної плати для педагогічних працівників.  

Однак, обсягу субвенції, оприлюдненому у ІІ читанні недостатньо для оплати праці 

педагогічним працівникам Ємільчинської територіальної громади. 

Разом з тим, затверджений місцевим бюджетом на 2021 рік обсяг освітньої субвенції не 

забезпечував потреби закладів освіти Ємільчинської територіальної громади на встановлення 

надбавок за престижність педагогічної праці в розмірі 30%, які відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 23 мають встановлюватися з 1 вересня 2018 року 

в такому розмірі всім педагогічним працівникам.   

Відповідно до частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України обласні, міські, 

районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати. 

Слід наголосити, що запроваджена бюджетна самостійність та фінансова незалежність 

місцевих бюджетів передбачає підвищення ролі та відповідальності місцевих органів влади 



щодо наповнення місцевих бюджетів та належне фінансування закладів освіти, які створені 

місцевими органами влади та знаходяться у комунальній власності, але наша громада не має 

фінансової спроможності на виконання вищезначених норм. 

Катастрофічна нестача коштів, також спричинена недосконалими, викривленими, 

суб’єктивними показниками формули, серед яких розрахункова кількість класів, щільність 

населення та щільність учнів на квадратний кілометр територіальної громади. 

На території нашої громади функціонує 20 закладів загальної середньої освіти в яких 

навчається 2430 дітей та працює 509 педагогічних працівників. 

Наслідком зменшення обсягів освітньої субвенції для нашої громади стане 

недоотримання педагогічними працівниками заробітної плати понад 6 914,3 тис.грн. 

Для законодавчого вирішення цього питання пропонуємо детально обговорити та внести 

зміни до матриці для розрахунку освітньої субвенції, причому варто передбачити у 

подальшому зобов’язання облдержадміністрації за результатами місячного чи квартального 

звіту подавати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо перерозподілу видатків 

субвенції між обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад, які цього потребують. 

Ємільчинська територіальна громада розраховує на Вашу, шановний Володимире 

Олександровичу, підтримку та вплив на забезпечення законодавчо визначених статтею 61 

Закону України «Про освіту» трудових прав педагогічних працівників зі збільшенням для 

цього обсягів видатків освітньої субвенції для Ємільчинської територіальної громади у 

Державному бюджеті України на 2022 рік. 

 

 

 

За дорученням депутатів селищної ради. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення селищної ради   

від  17.12.2021 №1952 

 

 

 Міністру освіти і науки України  

Сергію ШКАРЛЕТУ 

 

 

Про  перерахунок освітньої субвенції 

та зміни формули розподілу 

освітньої субвенції 

 

 

Шановний Сергію Миколайовичу! 

 

Вже минуло більш, як 4 роки, як набув чинності Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017 № 2145-VIII з його положеннями про рівень оплати праці педагогічних та науково-

педагогічних працівників. Впродовж цього періоду не реалізуються норми його статті 61 про 

встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної 

категорії на рівні 4 прожиткових мінімумів на працездатну особу, який з 2023 року має 

відповідати 3 мінімальним заробітним платам з відповідною їх диференціацією за посадами 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

На сьогодні найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника, що відповідає 9 

тарифному розряду ЄТС, становить 5081 грн і складає лише 2,2 прожиткових мінімуми станом 

на 1 січня 2021 року. З урахуванням підвищення з 1 грудня на 8,4% його розмір складає 5505 

грн, що на 1 тисячу гривень буде менше навіть від мінімальної заробітної плати 6500 грн. 

Кабінетом Міністрів України вже було прийнято постанову від 10.07.2019 № 822 «Про 

оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ 

освіти і науки» щодо поступової реалізації норм статті 61 освітянського закону. Однак в 

подальшому відповідними постановами Уряду її відтерміновано, як на 2020 рік, так і на 2021 

роки. 

Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» (реєстр. № 

6000 від 15.09.2021) зведений бюджет на освіту, за інформацією Міністерства фінансів, 

складає 392 225,5 млн грн, що становить 7,3 відсотків валового внутрішнього продукту. 

Виходячи з цього до ІІ читання обсяг освітньої  субвенції на 2022 рік для нашої громади 

становив у І читанні  90 457,4 тис.грн., але  у ІІ читанні 83 543,1 тис.грн. Відхилення становить 

- 6 914,3 тис.грн. Обсяг освітньої  субвенції оприлюднений у І читанні повністю покривав 

потребу у забезпеченні виплати заробітної плати для педагогічних працівників.  

Однак, обсягу субвенції, оприлюдненому у ІІ читанні недостатньо для оплати праці 

педагогічним працівникам Ємільчинської територіальної громади. 

Разом з тим, затверджений місцевим бюджетом на 2021 рік обсяг освітньої субвенції не 

забезпечував потреби закладів освіти Ємільчинської територіальної громади на встановлення 

надбавок за престижність педагогічної праці в розмірі 30%, які відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 23 мають встановлюватися з 1 вересня 2018 року 

в такому розмірі всім педагогічним працівникам.   

Відповідно до частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України обласні, міські, 

районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати. 



Слід наголосити, що запроваджена бюджетна самостійність та фінансова незалежність 

місцевих бюджетів передбачає підвищення ролі та відповідальності місцевих органів влади 

щодо наповнення місцевих бюджетів та належне фінансування закладів освіти, які створені 

місцевими органами влади та знаходяться у комунальній власності, але наша громада не має 

фінансової спроможності на виконання вищезначених норм. 

Катастрофічна нестача коштів, також спричинена недосконалими, викривленими, 

суб’єктивними показниками формули, серед яких розрахункова кількість класів, щільність 

населення та щільність учнів на квадратний кілометр територіальної громади. 

На території нашої громади функціонує 20 закладів загальної середньої освіти в яких 

навчається 2430 дітей та працює 509 педагогічних працівників. 

Наслідком зменшення обсягів освітньої субвенції для нашої громади стане 

недоотримання педагогічними працівниками заробітної плати понад 6 914,3 тис.грн. 

Для законодавчого вирішення цього питання пропонуємо детально обговорити та внести 

зміни до матриці для розрахунку освітньої субвенції, причому варто передбачити у 

подальшому зобов’язання облдержадміністрації за результатами місячного чи квартального 

звіту подавати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо перерозподілу видатків 

субвенції між обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад, які цього потребують. 

Ємільчинська територіальна громада розраховує на Вашу, шановний Сергію 

Миколайовичу, підтримку та вплив на забезпечення законодавчо визначених статтею 61 

Закону України «Про освіту» трудових прав педагогічних працівників зі збільшенням для 

цього обсягів видатків освітньої субвенції для Ємільчинської територіальної громади у 

Державному бюджеті України на 2022 рік. 

 

 

 

За дорученням депутатів селищної ради. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення селищної ради   

від  17.12.2021 № 1952 

 

 

 Прем’єр-міністру України 

 

Денису ШМИГАЛЮ 

 

 

Про  перерахунок освітньої субвенції 

та зміни формули розподілу 

освітньої субвенції 

 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Вже минуло більш, як 4 роки, як набув чинності Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017 № 2145-VIII з його положеннями про рівень оплати праці педагогічних та науково-

педагогічних працівників. Впродовж цього періоду не реалізуються норми його статті 61 про 

встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної 

категорії на рівні 4 прожиткових мінімумів на працездатну особу, який з 2023 року має 

відповідати 3 мінімальним заробітним платам з відповідною їх диференціацією за посадами 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

На сьогодні найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника, що відповідає 9 

тарифному розряду ЄТС, становить 5081 грн і складає лише 2,2 прожиткових мінімуми станом 

на 1 січня 2021 року. З урахуванням підвищення з 1 грудня на 8,4% його розмір складає 5505 

грн, що на 1 тисячу гривень буде менше навіть від мінімальної заробітної плати 6500 грн. 

Кабінетом Міністрів України вже було прийнято постанову від 10.07.2019 № 822 «Про 

оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ 

освіти і науки» щодо поступової реалізації норм статті 61 освітянського закону. Однак в 

подальшому відповідними постановами Уряду її відтерміновано, як на 2020 рік, так і на 2021 

роки. 

Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» (реєстр. № 

6000 від 15.09.2021) зведений бюджет на освіту, за інформацією Міністерства фінансів, 

складає 392 225,5 млн грн, що становить 7,3 відсотків валового внутрішнього продукту. 

Виходячи з цього до ІІ читання обсяг освітньої  субвенції на 2022 рік для нашої громади 

становив у І читанні  90 457,4 тис.грн., але  у ІІ читанні 83 543,1 тис.грн. Відхилення становить 

- 6 914,3 тис.грн. Обсяг освітньої  субвенції оприлюднений у І читанні повністю покривав 

потребу у забезпеченні виплати заробітної плати для педагогічних працівників.  

Однак, обсягу субвенції, оприлюдненому у ІІ читанні недостатньо для оплати праці 

педагогічним працівникам Ємільчинської територіальної громади. 

Разом з тим, затверджений місцевим бюджетом на 2021 рік обсяг освітньої субвенції не 

забезпечував потреби закладів освіти Ємільчинської територіальної громади на встановлення 

надбавок за престижність педагогічної праці в розмірі 30%, які відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 23 мають встановлюватися з 1 вересня 2018 року 

в такому розмірі всім педагогічним працівникам.   

Відповідно до частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України обласні, міські, 

районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати. 



Слід наголосити, що запроваджена бюджетна самостійність та фінансова незалежність 

місцевих бюджетів передбачає підвищення ролі та відповідальності місцевих органів влади 

щодо наповнення місцевих бюджетів та належне фінансування закладів освіти, які створені 

місцевими органами влади та знаходяться у комунальній власності, але наша громада не має 

фінансової спроможності на виконання вищезначених норм. 

Катастрофічна нестача коштів, також спричинена недосконалими, викривленими, 

суб’єктивними показниками формули, серед яких розрахункова кількість класів, щільність 

населення та щільність учнів на квадратний кілометр територіальної громади. 

На території нашої громади функціонує 20 закладів загальної середньої освіти в яких 

навчається 2430 дітей та працює 509 педагогічних працівників. 

Наслідком зменшення обсягів освітньої субвенції для нашої громади стане 

недоотримання педагогічними працівниками заробітної плати понад 6 914,3 тис.грн. 

Для законодавчого вирішення цього питання пропонуємо детально обговорити та внести 

зміни до матриці для розрахунку освітньої субвенції, причому варто передбачити у 

подальшому зобов’язання облдержадміністрації за результатами місячного чи квартального 

звіту подавати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо перерозподілу видатків 

субвенції між обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад, які цього потребують. 

Ємільчинська територіальна громада розраховує на Вашу, шановний Денисе 

Анатолійовичу, підтримку та вплив на забезпечення законодавчо визначених статтею 61 

Закону України «Про освіту» трудових прав педагогічних працівників зі збільшенням для 

цього обсягів видатків освітньої субвенції для Ємільчинської територіальної громади у 

Державному бюджеті України на 2022 рік. 

 

 

 

За дорученням депутатів селищної ради. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про звернення депутатів селищної ради до Президента України Володимира 

Зеленського, міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, прем’єр-міністра 

України Дениса Шмигаля щодо  перерахунку освітньої субвенції та зміни формули 

розподілу освітньої субвенції» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

3 24 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 
 

 

 

 

 


