
ПРОЕКТ 

Одинадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Рішення 

  
від     квітня   2016 року                                                                                №  

м. Знам’янка 

 

 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради  

Кіровоградської області сьомого скликання до Верховної  

Ради України та Кабінету  Міністрів України щодо  

необхідності перегляду Державного бюджету на 2016 рік  

в частині змін в джерелах  фінансування професійно-технічних закладів 

 

 

З метою забезпечення в повному обсязі фінансування професійно-технічних навчальних 

закладів міста відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до 

Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України щодо необхідності перегляду 

Державного бюджету на 2016 рік (додається). 

2. Направити дане звернення до Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України. 

3. Оприлюднити текст звернення на офіційному веб-сайті Знам’янської міської ради та в 

газеті «Знам’янські вісті». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол. М.Терновий) 

 

 

 

 

Міський голова                                                  С. Філіпенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про звернення депутатів Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області сьомого скликання до Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України 

щодо необхідності перегляду Державного бюджету на 2016 рік» 

 

 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 25 грудня 2015 

року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державний бюджет України на 2016 

рік», яким забезпечила передачу в установленому порядку видатків на підготовку робітничих 

кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих 

бюджетів. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 41 від 4 лютого 2016 року передбачена 

стабілізаційна дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для спрямування на видатки 

на професійно-технічну освіту. На даний час кошти цієї дотації в місцеві бюджети не 

надходять.  

В зв’язку з тим, що ці установи не передані до комунальної власності міста, невизначено 

їх юридичне підпорядкування, не можливе проведення необхідних заходів щодо їх укрупнення, 

приведення штатної чисельності працівників у відповідність згідно вимог статті 51, 77 

Бюджетного Кодексу України.  

2. Потреба і мета прийняття рішення: метою і завданням даного рішення є доведення до 

Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України позиції депутатів  Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області сьомого скликання, що є представниками інтересів мешканців 

міста, про необхідність перегляду Державного бюджету на 2016 рік в частині надання на 

законодавчому рівні та на постійній основі субвенції містам обласного значення для 

фінансування професійно-технічних закладів або їх передачі на фінансування з інших бюджетів 

відповідно до регіонального або державного замовлення. . 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення: збереження мережі професійно-технічних закладів; внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік» та передбачення субвенції містам обласного 

значення для фінансування даних установ. 

4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міською радою, направлення 

звернення до Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України. 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                       Т.Іваськів 

 

 

 

 

 

 

 



Звернення 

депутатів Знам’янської міської ради Кіровоградської області  

сьомого скликання до  Верховної Ради та Кабінету Міністрів України 

Ми, депутати Знам’янської міської ради Кіровоградської області сьомого скликання 

просимо посприяти щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2016 рік у 

вирішенні питання щодо визначення джерел фінансування професійно-технічних навчальних 

закладів міста, а також впорядкування на законодавчому рівні утримання, управління майном 

та фінансування даних закладів. 

 Відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік», всупереч 

вимоги Бюджетного кодексу України щодо термінів введення дії законів, що впливають на 

показники бюджету (прийняті після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим), на фінансування з міського 

бюджету м.Знам’янка передано два професійно-технічних навчальних заклади: Державний 

навчальний заклад "Знам'янський професійний ліцей" та Професійно-технічне училище № 12 

м. Знам'янка.  Потреба в коштах для утримання цих закладів в 2016 році складає 13,3 млн. грн. 

В міському бюджеті передбачені кошти в сумі 6,1 млн. грн., що вистачає тільки на перше 

півріччя поточного року. 

Постановою Кабінету Міністрів України №41 від 4 лютого 2016 року передбачена 

стабілізаційна дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для спрямування на 

професійно-технічну освіту. На даний час кошти цієї дотації до місцевих бюджетів не 

надходять.  

В зв’язку з тим, що ці установи не передані до комунальної власності міста, невизначено 

їх юридичне підпорядкування, не можливе проведення необхідних заходів щодо їх укрупнення, 

приведення штатної чисельності працівників у відповідність згідно вимог статей 51, 77 

Бюджетного Кодексу України.  

На даний час, утримання таких навчальних закладів (близько 55% видатків яких складає 

утримання учнів з інших територій) здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, тобто 

за рахунок доходів, які сплачують мешканці міста Знам’янка на забезпечення виконання 

міською громадою власних повноважень. Таким чином, за рахунок коштів міської громади        

м. Знам’янка фінансуються видатки, які відносяться до повноважень інших місцевих бюджетів. 

Такий стан речей суперечить п.9 ст.7 Бюджетного кодексу України, яким визначено, що 

бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу 

суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Крім того, з міського 

бюджету м.Знам’янка до державного бюджету перераховується частина доходів у вигляді 

реверсної дотації (річний план 13,7 млн. грн.), за рахунок якої інші території отримують 

додатковий фінансовий ресурс на забезпечення власних видатків. 

Враховуючи соціальну значущість, актуальність зазначеної проблеми та з метою 

збереження мережі професійно-технічних закладів в місті Знам’янка, в яких навчаються 475 

учнів, з яких діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 54 учня, просимо Вас 

передбачити на законодавчому рівні та на постійній основі субвенцію містам обласного 

значення для фінансування даних установ або передати їх на фінансування з інших бюджетів 

відповідно до регіонального або державного замовлення. 

 

 З повагою, депутати Знам’янської міської ради  

 Кіровоградської області сьомого скликання 

 

Затверджено  рішенням Знам’янської міської ради  

Кіровоградської області сьомого скликання 

           від _____________№_____ 

 

 

 

Міський голова                                                   С.Філіпенко 


