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ЗВЕРНЕННЯ 
 

Ст. 27 Закону України «Про Державний бюджет України» передбачено з 01 січня 

2016 року передачу до бюджетів міста обласного значення видатків на підготовку 

робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування 

з місцевих бюджетів. 

 Передача таких видатків здійснюється без надання відповідних ресурсів на їх 

фінансування, що призведе до додаткового навантаження на місцеві бюджети.  

Зокрема, для фінансування 12 робітничих професій Бурштинського торговельно-

економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету 

необхідно виділити в середньому 8,3 млн. грн. з міського бюджету. Міським бюджетом на 

2016 рік передбачено кошти в сумі 2750,5 тис. грн. на утримання даного закладу, що 

відповідають потребі  фінансування протягом першого кварталу 2016 року. 

 Зміна фінансування ставить під загрозу майбутнє системи формування трудового 

робітничого потенціалу і неодмінно призведе до закриття ряду робітничих професій. 

Такий стан речей спровокує соціальну напругу в місті. Сьогодні навчальний заклад готує 

кадри не лише для міста, а  для області в цілому. 

 Крім навчальної функції заклад виконує і соціальну, адже переважну більшість 

учнівського контингенту складають діти із соціально незахищених верств населення, 

майже 5 % мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Даний варіант фінансування позбавляє державної гарантії учнів щодо виплат стипендій і  

унеможливлює утримання пільгових категорій дітей. 

Під загрозою належного утримання опиниться потужна навчально-матеріальна база 

закладу -  будівлі і споруди, обладнання та інструменти, земля, тощо  яка на даний час 

знаходиться у державній власності Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

Ми вважаємо, що прийняття таких рішень може відбуватися тільки після 

проведення широкого громадського обговорення та прийняття відповідних законодавчих 

документів щодо функціонування закладів у нових фінансових умовах. 

У зв’язку із зазначеним, вважаємо, що прийняття ст. 27 передчасне, законодавчо не 

врегульоване і призведе до позбавлення конституційних прав молоді на професійну 

освіту. 

Звертаємося до Вас, із надією бути почутими, з приводу необхідності переглянути 

ст. 27 Закону «Про державний бюджет України на 2016 рік», або надати відповідні 

ресурси місцевим бюджетам для фінансування закладів та розробити механізм передачі 

майна з державної у комунальну власність міста. 
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