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Щодо проекту Державного
бюджету України на 2010 рік

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 07.09.2009 № 47987/1/109 розглянуло листа Кримської
республіканської організації профспілки працівників і освіти України від
25.08.2009 № 144 щодо збільшення прогнозних показників видатків до проекту
бюджету на 2010 рік на освіту і доповідає.
Щ одо оплат и праці педагогічних працівників.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» умови оплати
праці працівників установ і організацій, що фіксуються з бюджету,
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Кабінетом Міністрів України в межах своїх повноважень та з метою
збалансування державного бюджету і стабільного функціонування бюджетної
системи в умовах зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що
спровоковано впливом світової фінансової кризи на економіку України, прийнято
ряд рішень, згідно з якими оплата праці працівників бюджетної сфери провадиться
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника і тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки 545 гривень на місяць, а працівникам, розміри
посадових окладів (тарифних ставок) яких менші за визначений розмір
мінімальної заробітної плати, посадовій оклад (тарифна ставка) у штатних
розписах установлюється на рівні мінімальної заробітної плати.
При цьому заробітна плата бюджетної сфери індексується відповідно до
Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”.
Такі норми передбачені і Законом України „Про Державний бюджет України
на 2009 рік”.

Одночасно зазначаємо, що фонд оплати праці працівників бюджетної сфери
у 2009 році зріс на 7,8 млрд.грн. порівняно з 2008 роком.
Таким чином, в 2009 році рівень заробітної плати працівників бюджетної
сфери збільшено у порівнянні з 2008 роком.
Крім того, повідомляємо, що відповідно до чинного законодавства при
наявності фінансових ресурсів відповідні місцеві ради можуть збільшувати обсяги
видатків місцевих бюджетів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних
установ та стипендій.
За рахунок збільшених обсягів видатків працівникам бюджетних установ
може здійснюватися виплата доплат, надбавок і премій без обмеження, а
студентам – матеріальна допомога.
Що стосується 2010 року, то розміри посадових окладів (тарифних ставок)
працівників бюджетних установ будуть встановлюватися Кабінетом Міністрів
України виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
першого тарифного розряду з 1 січня 2010 року – 555 гривень, з 1 квітня 2010 року
– 567 гривень, з 1 липня 2010 року – 570 гривень, з 1 жовтня 2010 року – 586
гривень, з 1 грудня 2010 року – 778 гривень на місяць.
Тобто, у грудні 2010 року розмір посадового окладу (тарифної ставки)
працівника першого тарифного розряду зросте на 42,7 відсотка у порівнянні з
2009 роком.
Відповідні кошти на підвищення з 1 січня 2010 року розмірів посадових
окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери враховані у проекті
бюджету на 2010 рік.
Також передбачені кошти на проведення індексації заробітної плати
працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів
населення”.
З метою підняття престижності педагогічної роботи з 1 січня 2010 року
вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам та майстрам
виробничого навчання професійнотехнічних навчальних закладів та вищих
навчальних закладів III рівнів акредитації буде встановлено надбавку в розмірі 15
відсотків до посадового окладу (ставки заробітної плати). На вказану мету у
проекті бюджету враховано 2,1 млрд.гривень.
Щ одо безоплат ного корист ування ж ит лом з опаленням і освіт ленням.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 „Деякі
питання соціального захисту окремих категорій громадян” врегульовано питання
надання пільг працівникам бюджетних установ, що відповідно до чинного
законодавства мають на них право, та визначено критерії їх надання з урахуванням
середньомісячних доходів пільговика.
Пунктом 14 вказаної постанови встановлено, що пільги, компенсації та
гарантії, на які згідно із законами мають право окремі категорії працівників
бюджетних установ щодо знижки плати за користування житлом (квартирної
плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ,
електрична та теплова енергія, інші послуги) тощо надаються за умови, якщо
розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним
сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців не перевищує 900
гривень.
Що стосується пенсіонерів з числа педагогічних працівників, які працювали
у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у цій місцевості та
населених пунктах, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

23.04.2008 % 407 „Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій” пільги,
компенсації та гарантії щодо безплатного користування житлом з опаленням та
освітленням вказаним категоріям надаються у порядку, що діяв до 1 травня 2008
року, тобто, без застосування будьяких критеріїв для Ії отримання.
Таким чином, надання державних соціальних гарантій та поліпшення
соціального захисту працівників освіти здійснюються комплексно, виходячи з
соціальноєкономічног7о становища країни та фінансових можливостей
державного бюджету України.
Щ одо розмірів ст ипендіального забезпе6чення ст удент ів вищих
навчальних закладів т а учнів професійнот ехнічних навчальних закладів.
В 2009 році розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії
для учня професійнотехнічного навчального закладу становить 200 гривень на
місяць, для студента вищого навчального закладу III рівня акредитації – 400
гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу IIIIY рівня
акредитації – 530 гривень на місяць.
З 1 січня 2009 року для учнів професійнотехнічних навчальних закладів з
числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стипендія
встановлена у розміри 550 гривень на місяць, для студентів вищих навчальних
закладів IIY рівня акредитації з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,  1160 гривень на місяць.
З метою підтримання купівельної спроможності населення України в умовах
зростання цін стипендія індексується відповідно до Закону України „Про
індексацію грошових доходів населення”.
Щ одо врахування у проект і держ авного бюдж ет у на 2010 рік бюдж ет них
призначень на реалізацію держ авних цільових програм у сфері освіт и.
На забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними
технічними засобами навчання з природничноматематичних і технологічних
дисциплін у проекті державного бюджету враховано на 2010 рік 15,8 млн.гривень.
Міністерству освіти і науки України на пільговий проїзд студентів вищих
навчальних закладів і учнів професійнотехнічних училищ у залізничному,
автомобільному та водному транспорті враховано на наступний рік 38,3 млн.грн.,
на державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 14,7 млн.грн.,
на виготовлення випускних документів про освіту – 34,3 млн.грн., на видання,
придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх
і професійнотехнічних навчальних
закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів – 165,4 млн.гривень.
Крім того, зі Стабілізаційного фонду буде спрямовано і 2010 році 150,0
млн.грн. на придбання шкільних автобусів для перевезення учнів загальноосвітніх
шкіл, що проживають у сільській місцевості, та 600,0 млн.грн. на капітальні
видатки для бюджетних установ.
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