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Про підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів у сфері освіти та науки 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В. Б. 

 

 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

Міністерством фінансів України з метою підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів у сфері освіти та науки розроблено відповідні пропозиції. 

У сфері середньої освіти: 
- підвищення заробітної плати вчителів має здійснюватися лише з одночасним 

скороченням їх чисельності;  

- МОН спільно з облдержадміністраціями має розробити плани-графіки оптимізації 

мережі малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону; 

- припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім 

початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10 – 11 (12)х 

класах, де менше 20 учнів; 

- підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин; 

- підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої 

субвенції для районів та отг на 2 пункти; 

- перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації 

підвищень посадових окладів, надбавок та доплат; 

- перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл 

шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування капітальних видатків, в першу чергу, на 

ці школи, і за умови виконання процесу оптимізації;  

- обов’язковий вихід вчителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання 

контрактів; 

У сфері вищої освіти: 
- обмеження системи державного замовлення на підготовку кадрів до цільового 

фінансування підготовки фахівців для кадрового забезпечення потреб держави, 

передбачивши для осіб, які навчаються за бюджетні кошти, умов щодо подальшої роботи; 

- запровадження профілізації вищої освіти під час формування державного 

замовлення за напрямами (спеціальностями) та визначення обсягів державного замовлення з 

урахуванням профільності закладів вищої освіти; 

- запровадження формульного розподілу видатків на вищу освіту між вищими 

навчальними закладами; 
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- затвердження МОН планів заходів і графіків модернізації та оптимізації мережі 

закладів вищої освіти з урахуванням необхідності їх укрупнення, базуючись на доцільності, 

ефективності та результативності їх діяльності; 

- запровадження механізму індикативної собівартості (в обсягах мінімального розміру 

вартості навчання за кожною спеціальністю (спеціалізацією) відповідно до ліцензійних 

умов); 

- створення єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників 

закладів вищої освіти; 

- підвищення співвідношення студент-викладач у закладах вищої освіти III-IV рівнів 

акредитації та встановлення такого співвідношення у закладах вищої освіти I-II рівнів 

акредитації; 

- проведення інвентаризації державного майна, яке знаходиться в користуванні вищих 

навчальних закладів та надання пропозицій щодо подальшого ефективного його 

використання; 

- вжиття заходів щодо забезпечення автономізації закладів вищої освіти. 

У науковій сфері: 
- проведення структурних реформ у Національній академії наук України та 

національних галузевих академіях наук; 

- надання грантової підтримки наукових досліджень лише через Національний фонд 

досліджень України шляхом передачі коштів від інших головних розпорядників;   

- реорганізація та ліквідація наукових установ, які працюють неефективно шляхом 

проведення якісної державної атестації;  

- залучення Національного фонду дослідження до розподілу головними 

розпорядниками коштів між підпорядкованими науковими установами, забезпечуючи 

орієнтацію на ключові показники ефективності під час визначення обсягів фінансування 

наукових установ; 

- проведення інвентаризації державного майна, яке знаходиться в користуванні 

наукових установ та надання пропозицій щодо подальшого ефективного його використання. 

Просимо доручити Міністерству освіти і науки України опрацювати зазначені 

пропозиції та до 01 вересня 2019 року підготувати відповідні проєкти нормативно-правових 

актів (проєкт доручення додається). 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

    

З повагою 

  

 

Міністр                                                                                                                  О. МАРКАРОВА   
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