
 

05.02.2016 № 02-5/60                                                 Верховна Рада України 

Народним депутатам України 

 

Шановні народні депутати України! 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII, 

прийнятого 25 грудня 2015 року та підтриманого 242 народними депутатами 

України, який в порушення принципів соціального діалогу не був погоджений  з 

профспілками. 

Пунктом 11 Прикінцевих положень зазначеного закону установлено, що 

низка норм і положень Законів України, серед яких усі освітянські, а також деякі 

інші, застосовується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 

України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевих 

бюджетів.  

Таким чином Уряду надано право змінювати норми законів, прийнятих 

народними депутатами України, та змінювати на його розсуд встановлені цими 

законами розміри виплат працівникам, особам, які навчаються, пенсіонерам тощо. 

Це стосується щойно прийнятого закону «Про вищу освіту» у повному 

обсязі; частини другої статті 35 (щодо гарантій держави на отримання повної 

загальної середньої освіти, безоплатності та обов'язковості її здобуття, 

безоплатності забезпечення підручниками учнів), частини п’ятої статті 41 (щодо 

стипендіального забезпечення та харчування учнів професійно-технічних 

навчальних закладів), статті 57 (щодо гарантій держави педагогічним, науково-

педагогічним працівникам), частини другої статті 61 (щодо фінансування галузі 

освіти) закону «Про освіту»; частин першої (щодо наповнюваності класів), другої 

(щодо кількості учнів у класах у сільських та селищних школах), п’ятої (кількості 

учнів у групах продовженого дня) статті 14, статті 21 (щодо пільгового проїзду 

учнів та вихованців), абзаців другого - десятого частини першої статті 25 (щодо 

норми навчального навантаження вчителя на ставку заробітної плати, розмірів 

доплат за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування майстернями, 

навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками) закону «Про загальну 

середню освіту»; абзацу першого частини другої (щодо наповнюваності груп), 

абзаців другого, четвертого частини третьої (щодо видачі та виготовлення 

документів про позашкільну освіту) статті 18, абзацу третього частини четвертої 

статті 21 (щодо пенсії за вислугу років педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів), частини першої статті 22 (щодо норми навчального 

навантаження на тарифну ставку керівників гуртків, розмірів доплат за завідування 

майстернями, навчальними кабінетами, музеями навчально-дослідними ділянками) 

закону «Про позашкільну освіту»; частини другої статті 14 (щодо наповнюваності 

груп), частини третьої статті 30 (щодо норми педагогічного навантаження на 



ставку заробітної плати вихователів, музичних керівників та інших педагогічних 

працівників) закону «Про дошкільну освіту»; статті 5 закону «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» (щодо стипендіального забезпечення та 

пільгового вступу до професійно-технічних та вищих навчальних закладів); 

статті 44 закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо 

відрахувань профспілковим організаціям); частини третьої статті 119 (щодо 

гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків) 

та статті 250 (щодо відрахувань профспілковим організаціям) Кодексу законів про 

працю України; закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків 

яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти»; абзацу п’ятого частини третьої статті 5 (щодо 

організації безкоштовного харчування учнів 1 - 4 класів), частин п’ятої (щодо 

стипендіального забезпечення учнів професійно-технічних навчальних закладів та 

харчування інших категорій учнів), чотирнадцятої - шістнадцятої статті 19 (щодо 

державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти 

учнів і студентів з особливим соціальним статусом) закону  «Про охорону 

дитинства»; статей 41 та 44
1 

(щодо повного державного утримання учнів з 

особливим соціальним статусом до закінчення навчальних закладів, але не довше 

ніж до досягнення ними 23 років), абзацу третього частини другої статті 47 (щодо 

забезпечення педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, 

розташованих у сільській місцевості і селищах прийнятих народними депутатами 

України житлово-комунальними послугами) закону «Про професійно-технічну 

освіту»; абзацу десятого частини першої статті 1, частини першої статті 24, 

частини першої статті 25 (щодо Державної програми оздоровлення та відпочинку 

дітей) закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей» тощо. 

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року № 

1-29/2007 встановлення законом про Державний бюджет іншого (додаткового) 

правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, визнано 

таким, що не відповідає Конституції України. У Рішенні Конституційного Суду 

України від 22.05.2008 №10-рп/2008 зазначається, що статтею 92 Конституції 

України визначено сфери, зокрема бюджетну, які мають врегульовуватися 

виключно законом. Закон про Держбюджет є основним фінансовим документом 

держави. Через своє спеціальне призначення цей закон не повинен регулювати 

відносини в інших сферах суспільного життя. Конституція України не надає закону 

про Держбюджет вищої юридичної сили стосовно інших законів.  

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, переконливо просить 

Вас, шановні народні депутати України, ініціювати подання до Конституційного 

Суду України про відповідність зазначених вище норм пункту 11 Прикінцевих 

положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 

25.12.2015 року № 928-VIII Конституції України, за що Вам будуть вдячні 

щонайменше 1,7 мільйона членів Профспілки працівників освіти і науки України, а 

також Ваші виборці, інші громадяни України.  

 

З повагою 

Голова Профспілки                                                             Г.Ф.Труханов 


