
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 4 січня 2016 року № 39
м. Тернопіль

Про звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Верховної Ради України,
Кабінету М іністрів України, М іністерства 
освіти і науки України щодо функціонування  
проф есійно-технічних навчальних закладів  
Т ернопільської області

Враховуючи пропозицію депутата Тернопільської обласної ради Крупи 
Любомира Левковича, висловлену на засіданні погоджувальної ради 
уповноважених представників депутатських фракцій у Тернопільській 
обласній раді 30 грудня 2015 року, рекомендації постійної комісії 
Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, 
фізичної культури і спорту, Тернопільська обласна рада

1. Прийняти звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 
науки України щодо функціонування професійно-технічних навчальних 
закладів Тернопільської області (додається).

2. Текст вказаного звернення надіслати до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України для 
розгляду порушеного питання. «

3. Опублікувати текст звернення в газеті «Свобода», інших засобах 
масової інформації та розмістити на офіційному сайті Тернопільської 
обласної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

вирішила:

Тернопільської обласш ^щ щ ^з питань освіти, науки, молодіжної політики,

В.В. Овчарук
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Верховна Рада України  
Кабінет Міністрів України  
М іністерство освіти і науки України

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Тернопільської обласної ради щодо функціонування  

професійно-технічних закладів Тернопільської області

Депутатський корпус Тернопільської обласної ради стривожений 
глибоко занепокоєний прийняттям статті 27 Закону України «Про Державниі 
бюджет України на 2016 рік» та змінами до Бюджетного кодексу України 
прийнятими Верховною Радою України від 25 грудня 2015 року в частині, Щ( 
стосується функціонування професійно-технічної освіти.

На даний час в області функціонує 22 професійно-технічних навчальни> 
заклади і 2 навчальних центри при виправних колоніях, в яких сукупнс 
навчається 10 178 учнів. Однак відсутність державної субвенції т 
розвиток професійно-технічної освіти області, що передбачені Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» не зможуть забезпечити 
повноцінне фінансування та функціонування роботи професійно-технічних 
закладів області, не говорячи про їх розвиток. Адже державна субвенція на 
підготовку робітничих кадрів у поєднанні з коштами місцевого бюджету та 
позабюджетними надходженнями ледве забезпечували проведення видатків на 
захищені статті витрат ПТНЗ області у 2015 році.

У кошторисі витрат на 2016 рік для утримання 22 обласних закладів 
професійно-технічної освіти та 2 навчальних центрів при виправних колоніях, 
які будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету, 
передбачається 47235,9 тис., грн. (при потребі 191213,3 тис. грн.), що призведе 
до закриття закладів у супереч закону в зв’язку з відсутністю надходжень до 
обласного бюджету. Зважаючи на сільськогосподарський напрямок розвитку 
області, відсутність великого промислового виробництва, надходження коштів 
у обласний бюджет буде недостатнім і не забезпечить усіх необхідних видатків, 
в тому числі і в галузі профтехосвіти. Скорочення фінансування освітньої 
галузі може спричинити закриття професійно-технічних навчальних, закладів. 
Це в свою чергу призведе до обмеження доступу випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів до здобуття ступеневої освіти та порушить їх 
конституційне право на здобуття освіти. При цьому, насамперед, будуть 
ущемлені діти сільської місцевості -  48,3 відсотки від загальної кількості дітей.

Враховуючи наведені аргументи, просимо вжити всіх необхідних заходів 
для внесення до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
поправок щодо надання державної субвенції на розвиток професійно-технічної 
освіти області.

Прийнято 
4 січня 2016 року на другій сесії 

Тернопільської обласної ради шостого скликання 
м. Тернопіль


