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27.03.2020 № 02-5/219                                                                Президенту України 

   В.О.Зеленському 
 

Шановний Володимире Олександровичу! 
 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з 
приводу запропонованих Кабінетом Міністрів України змін до Державного бюджету 
України на 2020 рік.  

В умовах боротьби з поширенням вірусу COVID-19, спричиненого 
коронавірусом SARS-CoV-2, та розуміючи необхідність скорочення бюджетних 
видатків Державного бюджету на 2020 рік, вважаємо, що вони можуть бути 
зменшені за менш важливими бюджетними програмами. 

Запропоновані Міністерством фінансів України пропозиції щодо внесення змін 
щодо фінансування програм у галузі освіти і науки, внаслідок чого буде зменшено 
обсяги видатків на суму близько 5 млрд. гривень, призведуть до негативних, 
руйнівних наслідків. 

Вважаємо неприпустимим скасування фінансування за низкою бюджетних 
програм, зокрема: 

«Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи освітніх 
програм у сфері забезпечення якості освіти», 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 
навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми «Спроможна школа для кращих результатів», 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення 
соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти», 

«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок у закладах вищої освіти», 

«Фонд розвитку закладів вищої освіти» та інших не менш важливих державних 
програм. 

Пропонується зменшити видатки за низкою інших важливих та необхідних 
освітніх та наукових програм, що спричинить згортання нових механізмів 
фінансування науки, модернізацію закладів освіти, підвищення кваліфікації 
педагогів, що ставить під загрозу належне функціонування освітньої та наукової 
сфер.    

Розуміючи необхідність перегляду бюджету у зв’язку з цією епідемією, 
Профспілка працівників освіти і науки України розраховує на Ваші, шановний 
Президенте,  дії в напрямку недопущення руйнації освітньої галузі та призупинення 
розвитку науки й спрямування роботи органів влади на пошук оптимального рішення 
й прийняття виважених рішень, не допустивши закриття цих програм і значного 
скорочення їх видатків. 

 

З повагою 

Голова Профспілки                                                          Г.Ф.Труханов 


