
 

Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

XІІІ сесія  

(VІI засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 03 серпня 2018 року         № 1036 

 

Про звернення депутатів Бережанської міської ради  

  

 

Розглянувши запропоноване відділом освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради звернення щодо виділення додаткової дотації на утримання 

закладів загальної середньої освіти міста, на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради Тернопільської 

області до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Міністра освіти і 

науки України Гриневич Л.М. (звернення додається). 

2. Доручити секретарю міської ради Гончару направити рішення та звернення 

до Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України та 

оприлюднити в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



 

Прем’єр-міністру України 

ГРОЙСМАНУ В.Б. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області щодо 

виділення додаткової дотації на утримання закладів загальної середньої 

освіти міста 

 

Шановний Володимире Борисовичу! 

Звертаємося до Вас з проханням щодо виділення коштів додаткової дотації 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів 

загальної середньої освіти міста Бережани Тернопільської області. 

На утримання закладів загальної середньої освіти міста Бережани 

передбачена освітня субвенція працівникам з державного бюджету відповідно 

до формули розрахунку заробітної плати, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1088 у розмірі 20222,5 тис. грн. і 

спрямована на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Фактична 

потреба в таких коштах становить 26684,8 тис. грн. Відповідно до цієї постанови 

одним із чинників щодо розподілу обсягу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами є контингент учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти 

станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду. При 

формуванні тарифікаційних списків, штатних розписів станом на 05 вересня 

2017 року було дотримано усіх норм чинного законодавства. 

Проте цих коштів недостатньо для оплати праці, виплати надбавки за 

престижність та винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам. 

Адже бюджетними асигнуваннями на виплату зарплати працівникам галузі, 

заклади освіти забезпечені тільки на 9,9 місяця 2018 року. Додаткова потреба в 

коштах на початку 2018 року становила 6842,7 тис. грн. (20% надбавка за 

престижність праці педагогічних працівників – 2349,6 тис. грн, виплата 

матеріальної допомоги на оздоровлення – 1532,2 тис. грн., надбавка за вислугу 

років – 234,1 тис. грн., інші обов'язкові надбавки і виплати -2726,8 тис. грн.). 

З метою недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної 

плати, ефективного та економного використання бюджетних коштів вжито ряд 

заходів щодо оптимізації мережі, а саме розпочато процес: 

- ліквідації Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня (рішення 

сесії Бережанської міської ради №944 від 18.05.2018 «Про ліквідацію 

Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської міської 

ради, Тернопільської області»);  

- ліквідації Раївської загальноосвітньої школи І ступеня (рішення сесії 

Бережанської міської ради №943 від 18.05.2018 «Про ліквідацію 

Раївської загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської міської 

ради, Тернопільської області»); 

- реорганізації Бережанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І 

ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов шляхом приєднання 



до Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого (рішення сесії 

Бережанської міської ради №760 від 30.11.2017 «Про реорганізацію 

спеціалізованої ЗОШ І ступеня з поглибленим вивченням іноземних 

мов»); 

- проведені заходи щодо скорочення кількості класів ( із 94 з наповнюваністю 

20.5 ос. до 86 із наповнюваністю 22.5 ос.) проти 25 ос. відповідно до 

формули. 

Зазначені заходи не дозволяють в повній мірі ліквідувати додаткову 

потребу у коштах для виплати заробітної плати педагогічним працівникам, що 

буде становити 4000,0 тис. грн. 

Окрім того, у формулі розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 року №1088 встановлено коефіцієнт приведення розрахункової 

наповнюваності класу учнями групи І для бюджетів міст обласного значення, що 

не є обласними центрами – 1,08. Даний коефіцієнт не враховує специфіку 

невеликих міст обласного значення з чисельністю населення до 30 тисяч осіб і є, 

певною мірою дискримінаційним. 

З метою повноцінного функціонування закладів загальної середньої освіти з 

1 вересня 2018 року, враховуючи вищенаведене, просимо Вас посприяти у 

виділенні додаткової дотації у 2018 році у сумі 4000,0 тис. грн. та переглянути на 

2019 рік формулу розрахунку освітньої субвенції, зменшивши розрахункову 

наповнюваність класів для міст обласного значення з чисельністю до 30 тисяч 

чоловік. 

Сподіваємося на Ваше розуміння. 

 

Прийнято на тринадцятій сесії Бережанської міської ради 

сьомого скликання 03 серпня 2018 року 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 



 

Міністру освіти і науки України 

Гриневич Л.М. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області щодо 

виділення додаткової дотації на утримання закладів загальної середньої 

освіти міста 

 

Шановна Ліліє Михайлівно! 

Звертаємося до Вас з проханням щодо виділення коштів додаткової дотації 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів 

загальної середньої освіти міста Бережани Тернопільської області. 

На утримання закладів загальної середньої освіти міста Бережани 

передбачена освітня субвенція працівникам з державного бюджету відповідно 

до формули розрахунку заробітної плати, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1088 у розмірі 20222,5 тис. грн. і 

спрямована на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Фактична 

потреба в таких коштах становить 26684,8 тис. грн. Відповідно до цієї постанови 

одним із чинників щодо розподілу обсягу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами є контингент учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти 

станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду. При 

формуванні тарифікаційних списків, штатних розписів станом на 05 вересня 

2017 року було дотримано усіх норм чинного законодавства. 

Проте цих коштів недостатньо для оплати праці, виплати надбавки за 

престижність та винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам. 

Адже бюджетними асигнуваннями на виплату зарплати працівникам галузі, 

заклади освіти забезпечені тільки на 9,9 місяця 2018 року. Додаткова потреба в 

коштах на початку 2018 року становила 6842,7 тис. грн. (20% надбавка за 

престижність праці педагогічних працівників – 2349,6 тис. грн, виплата 

матеріальної допомоги на оздоровлення – 1532,2 тис. грн., надбавка за вислугу 

років – 234,1 тис. грн., інші обов'язкові надбавки і виплати -2726,8 тис. грн.). 

З метою недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної 

плати, ефективного та економного використання бюджетних коштів вжито ряд 

заходів щодо оптимізації мережі, а саме розпочато процес: 

- ліквідації Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня (рішення 

сесії Бережанської міської ради №944 від 18.05.2018 «Про ліквідацію 

Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської міської 

ради, Тернопільської області»);  

- ліквідації Раївської загальноосвітньої школи І ступеня (рішення сесії 

Бережанської міської ради №943 від 18.05.2018 «Про ліквідацію 

Раївської загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської міської 

ради, Тернопільської області»); 

- реорганізації Бережанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І 

ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов шляхом приєднання 



до Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого (рішення сесії 

Бережанської міської ради №760 від 30.11.2017 «Про реорганізацію 

спеціалізованої ЗОШ І ступеня з поглибленим вивченням іноземних 

мов»); 

- проведені заходи щодо скорочення кількості класів ( із 94 з наповнюваністю 

20.5 ос. до 86 із наповнюваністю 22.5 ос.) проти 25 ос. відповідно до 

формули. 

Зазначені заходи не дозволяють в повній мірі ліквідувати додаткову 

потребу у коштах для виплати заробітної плати педагогічним працівникам, що 

буде становити 4000,0 тис. грн. 

Окрім того, у формулі розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 року №1088 встановлено коефіцієнт приведення розрахункової 

наповнюваності класу учнями групи І для бюджетів міст обласного значення, що 

не є обласними центрами – 1,08. Даний коефіцієнт не враховує специфіку 

невеликих міст обласного значення з чисельністю населення до 30 тисяч осіб і є, 

певною мірою дискримінаційним. 

З метою повноцінного функціонування закладів загальної середньої освіти з 

1 вересня 2018 року, враховуючи вищенаведене, просимо Вас посприяти у 

виділенні додаткової дотації у 2018 році у сумі 4000,0 тис. грн. та переглянути на 

2019 рік формулу розрахунку освітньої субвенції, зменшивши розрахункову 

наповнюваність класів для міст обласного значення з чисельністю до 30 тисяч 

чоловік. 

Сподіваємося на Ваше розуміння. 

 

Прийнято на тринадцятій сесії Бережанської міської ради 

сьомого скликання 03 серпня 2018 року 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 
 

 


