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 Верховна Рада України 
  
 Комітет з питань освіти, науки та 

інновацій 
  
 Центральний комітет профспілки 

працівників освіти і науки України 
 
Про розгляд листа  
 

Міністерство фінансів України відповідно до листа Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти, науки та інновацій від 18.09.2020 № 04-24/11-
2020/161544 розглянуло звернення Голови Центрального комітету профспілки 
працівників освіти і науки України Г. Труханова від 02.09.2020 № 04-24/16-
147065 стосовно необхідності забезпечення державою захисту педагогічних, 
науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти, які здійснюють та 
забезпечують освітній процес в умовах оголошеного Кабінетом Міністрів 
України карантину у зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, і повідомляє. 

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» організацію матеріально-технічного та фінансового забезпечення 
закладів освіти, які належать територіальним громадам або передані їм, віднесено 
до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів відповідних рад. 

Відповідно до законодавства про освіту управління закладом освіти, зокрема 
його матеріальне технічне забезпечення, дотримання вимог щодо охорони 
дитинства, техніки безпеки, сприяння медичному обслуговуванню учнів здійснює 
його засновник. 

Враховуючи зазначене, питання забезпечення закладів освіти комунальної 
форми власності засобами захисту учасників освітнього процесу та створення 
безпечного освітнього середовища мають вирішуватися органами місцевого 
самоврядування за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а також 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 



Щодо збільшення видатків на забезпечення засобами захисту учасників 
освітнього процесу закладів освіти державної форми власності повідомляємо, що 
відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник 
бюджетних коштів (у цьому випадку – Міністерство освіти і науки України) 
здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому  
бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове 
використання бюджетних коштів. 

Отже, питання пріоритетності визначення напрямів використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті, має насамперед вирішуватися 
Міністерством освіти і науки України як головним розпорядником бюджетних 
коштів. 

Щодо виділення коштів з Фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 
інформуємо, що весь обсяг коштів з Фонду (65,96 млрд грн) відповідно до 
прийнятих рішень Уряду розподілено між головними розпорядниками коштів. 

Станом на 24.09.2020 з Фонду витрачено 25,0 млрд гривень. Це 38% від 
загальної суми. 

Водночас на виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля 
від 23.09.2020 № 39787/0/1-20 та відповідно до листа Міністерства фінансів 
України від 25.09.2020 №07060-06-5/29668 28 вересня 2020 року у Міністерстві 
фінансів України планується проведення наради з Міністерством освіти і науки 
України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством внутрішніх 
справ України щодо перерозподілу коштів Фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
на доплати до заробітної плати (грошового забезпечення) окремим категоріям 
працівників закладів освіти, охорони здоров’я та поліцейським. 
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