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ЗВЕРНЕННЯ 

до Запорізької обласної ради щодо затвердження в обласному бюджеті на 2019 

рік міжбюджетного трансферту бюджету міста Запоріжжя у сумі 188,7 млн грн 

для фінансування видатків у частині підготовки кваліфікованих робітників на 

умовах регіонального замовлення закладами професійної (професійно-

технічної) освіти, які розташовані на території міста Запоріжжя 

 

Починаючи з 2016 року, підготовку робітничих кадрів та забезпечення 

функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної 

форми власності, які розташовані на території міста обласного значення - 

обласного центру, покладено на відповідні місцеві бюджети, що створило 

значне навантаження на бюджет міста Запоріжжя. 

Видатки, передбачені на утримання освітньої галузі міста Запоріжжя у 

2018 році та прогнозовані показники проекту бюджету міста на 2019 рік не 

дозволяють забезпечити: 

- гарантування міською радою міста обласного значення - обласного центру 

дотримання конституційного права особи, яка приїхала на навчання з іншого 

населеного пункту області чи регіону на безоплатне професійне навчання; 

- гарантування міською радою міста обласного значення - обласного центру 

повноцінного фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

державної форми власності за визначеними обсягами регіонального 

замовлення, забезпечення витрат з утримання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, передбачаючи кошти на оновлення їх 

матеріально-технічної бази; 

- затвердження міською радою міста обласного значення - обласного центру 

Програми розвитку професійної освіти міста з визначенням шляхів та заходів 

підвищення ефективності діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, а також термінів її реалізації. 

Відповідно до Закону України від 20.12.2016 «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України», у розділі VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України передбачено доповнення пункту 201,, 

в якому зазначено, що з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, 

визначені підпунктом «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, у 

частині підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального 

замовлення потреб усієї області. Також зазначеним пунктом передбачено, що за 

зверненням міської ради (міста обласного значення-обласного центру) обласна 

рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків 

міській раді (міста обласного значення-обласного центру) та затверджує в 

обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету 

міському бюджету (міста обласного значення-обласного центру). 

З метою попередження соціальної напруги серед працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та враховуючи той факт, що частина 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти є мешканцями 
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населених пунктів Запорізької області, які зараховані на навчання відповідно до 

регіонального замовлення, просимо розглянути питання про затвердження в 

обласному бюджеті на 2019 рік міжбюджетного трансферту бюджету міста 

Запоріжжя у сумі 188,7 млн грн для фінансування видатків у частині підготовки 

кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міста 

Запоріжжя. 
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