
ПРОЄКТ № 3517 

 

У К Р А Ї Н А                                    

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «___» __________  2019 року      № ____ 

 

 

Про звернення депутатів  

Міської ради міста Кропивницького 

до Кабінету Міністрів України  

про виділення додаткових коштів  

 

 

 Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Кабінету Міністрів України про виділення додаткових 

коштів  (додається). 

 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста 

Кропивницького надіслати копію рішення та звернення депутатів Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів 

України. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку. 

  

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 
Лариса Костенко 24 43 43 

 

 



Кабінет Міністрів України  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Депутатів Міської ради міста Кропивницького 

про виділення додаткових коштів 

 

Відповідно до проєкту Державного бюджету України на 2020 рік, 

реєстраційний № 2000 від 15.09.2019 року, бюджету міста Кропивницький 

передбачено освітню субвенцію в сумі 333,6 млн грн, що на 13,2 % більше 

ніж у 2019 році. Але, в даному збільшенні освітньої субвенції враховано 

лише підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 року.  

Доведений обсяг освітньої субвенції бюджету міста Кропивницький на 

2020 рік на 187,3 млн грн менший за прогнозовану потребу у зв’язку із 

нижченаведеним.  

Провівши аналіз формульного розрахунку, виявлено, що при розподілі 

освітньої субвенції не враховано поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів, проведення індивідуального навчання з учнями, функціонування 

груп продовженого дня. Показник середньої наповнюваності класів по місту, 

в формульному розрахунку визначений – 27, що мало місце на                    

01.09.2018 року.     

При складанні мережі класів на 2019/2020 навчальний рік 

спостерігається збільшення кількості учнів в закладах загальної середньої 

освіти, при цьому проведено зменшення класів. На сьогоднішній день 

кількість учнів в закладах загальної середньої освіти по місту складає 25133, 

всього класів – 888. Отже, середня наповнюваність класів становить           

28,3 учня, що передбачає поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів у відповідності до Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки  України від 20 лютого 2002 року № 128. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне передбачити в 

освітній субвенції на 2020 рік підвищення заробітної плати педагогічним 

працівникам, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України          

від  10  липня  2019  року  № 822  «Про оплату праці педагогічних, науково- 

педагогічних та наукових  працівників закладів і установ освіти і науки» 

(зростання в середньому на 35%). При складанні формульного розрахунку 

вказати реальний показник середньої наповнюваності класів по місту, а саме 

28,3 учня.  

У зв’язку із запровадженням інклюзивної освіти, станом на                         

01.09.2019 року в місті відкрито 43 інклюзивні класи, на 23 більше ніж у 

минулому навчальному році. Відкриття даних класів передбачає введення до 

штатів закладів асистентів вчителя, що також не передбачено освітньою 

субвенцією на 2020 рік.  

Окрім того, для стабілізації та недопущення виникнення дефіциту 

коштів місцевого бюджету,  необхідно додатково передбачити субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі 275,6 млн грн для 

підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільної, 

позашкільної, професійно-технічної освіти на виконання постанов  Кабінету 
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Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових  працівників закладів і 

установ освіти і науки» та від 10 липня 2019 року № 695 «Про внесення зміни 

до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року  № 22». 

 Можливий дефіцит коштів освітньої субвенції у 2020 році неабияк 

турбує також представників профспілкових організацій педагогічних 

працівників нашого міста, які звертаються до міської влади з вимогою 

вирішення даного питання в найкоротші терміни. З метою недопущення 

соціальної напруги в місті, втрати довіри до влади  просимо позитивно 

вирішити питання про виділення вищезазначених коштів. 

 

 

З повагою  

 

Депутати Міської ради  

міста Кропивницького  

VII скликання  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


