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На № ________ в ід _________
Народному депутату України
Медуниці О.В.

Шановний Олеже Вячеславовичу!
Сумська міська організація профспілки працівників освіти і науки
України засвідчує свою глибоку повагу і просить Вашого сприяння у розгляді
окресленого у даному зверненні питання справедливого розподілу Сумською
обласною державною адміністрацією резерву коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, установленого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1012-р«Про рбзподіл резерву
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у
2018 році».
Відповідно до п.п. 1 п. 4 вищезазначеного розпорядження кошти
освітньої субвенції використовуються на закупівлю україномовних дидактичних
матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин; до п.п. 2 п. 4 —на оснащення закладів загальної середньої
освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничоматематичних предметів.
По факту, галузь «Освіта» м. Суми отримала 152,7 тис. грн із 561 тис. грн,
передбачених на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів
загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, і зовсім
не отримала кошти із загальної суми 5681,3 тис. грн на оснащення закладів
загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів
природничо-математичних предметів, як це передбачено п.п. 2 п. 4
вищезазначеного розпорядження.
Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України бюджетна система
України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу
суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами, тож
бюджети всіх рівнів мають право на отримання частини додаткової дотації. '
Враховуючи викладене, Сумська міська організація профспілки
працівників освіти і науки України звертається з пропозицією направити
депутатський запит до Сумської обласної державної адміністрації щодо
безумовного виконання Сумською обласною державною адміністрацією п.п. 2
п. 4 розпорядж ення Кабінету Міністрів України від 18.Ї2.2018 № 1012-р. «Про
розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у 2018 році» та збільшення обсягу освітньої субвенції з державного

бюджету зведеному бюджету м. Суми на оснащення закладів загальної
середньої освіти м. Суми засобами навчання та обладнанням для кабінетів
природничо-математичних предметів.
Додатково повідомляємо, що на жаль у 2019 році, як і у 2018 році
додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету, проводиться без рівного та
справедливого підходу до її розподілу. У розрахунок включено тільки обласні
бюджети і надано право обласним державним адміністраціям здійснювати
подальший розподіл між адміністративно-територіальними одиницями, чим
порушено принципи децентралізації. Звичайно, в області краще видно окремі
«провали» в зведених бюджетах на місцях і є можливість вирівняти їх у частині
вказаних видатків. Проте це не означає, що додаткова дотація повинна
спрямовуватись лише в окремі місцеві бюджети, а інші - не отримують нічого,
як це склалось вчергове із розподілом коштів додаткової дотації з місцевого
бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету для міста Суми.
Сподіваємося на оперативну відповідь і подальшу співпрацю.

З глибокою повагою до Вас,
за дорученням президії,
голова комітету Сумської міської організації профспілки
працівників освіти і науки України

