УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
____ сесія

VIІ _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №_____
_________________

м. Ужгород

Про звернення
Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні"
міська рада ВИРІШИЛА:
Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VІІ
скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення державою передачі права на здійснення видатків. (додається).

Міський голова

Б.Андріїв

Верховна Рада України
01008, м. Київ, вул. М.Грушевського,5

Кабінет Міністрів України
01008, м. Київ, вул. М.Грушевського,12/2

04.02.2016 р. Верховною Радою України прийнято законопроекти № 38303 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування
професійно-технічної освіти» та № 3831-2 «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»».
Законопроектом № 3830-3 від 04.02.2016 р. внесено зміни до Бюджетного
кодексу України, які передбачають, що з 2016 року видатки на оплату послуг з
підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на умовах державного та/або
регіонального замовлення в Ужгородському вищому професійно-технічному
закладі торгівлі та технологій харчування, професійно-технічному закладі
освіти ДНЗ «Ужгородський центр ПТО», професійно-технічному закладі освіти
Ужгородському вищому комерційному училищі Київського національного
торгово-економічного університету будуть фінансуватися з бюджету м.
Ужгорода, оскільки місто є обласним центром.
Законопроектом № 3831-2 внесено зміни у додаток 6 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо обсягу міжбюджетних
трансфертів у частині виділення м. Ужгороду субвенцій на підтримку
підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних
закладах у сумі 4010,0 тис. грн. та збільшення обсягу освітньої субвенції на
оплату видатків професійно-технічних навчальних закладів на здобуття повної
загальної середньої освіти у сумі 2696,0 тис. грн.
Згідно із бюджетними запитами вищезазначених професійно-технічних
закладів, потреба видатків на рівні минулого року становить 26395,5 тис. грн. У
бюджеті міста передбачено видатки у сумі 6515,5 тис. грн. на фінансування у
першому кварталі поточного року профтехосвітних закладів. З урахуванням
обсягу субвенцій із Державного бюджету для підтримки фінансування вказаних
установ у сумі 6706,0 тис. грн. фінансове забезпечення видатків на оплату
послуг з підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у профтехучилищах,
розташованих на території м. Ужгорода, становить 13221,5 тис. грн., або лише
50,0% від потреби на рівні минулого року.
Однак, враховуючи вищевказані законопроекти, питання щодо
фінансування профтехучилищ, розташованих на території обласних центрів, не
вирішено.
Відповідно до ч. 1 ст. 85 Бюджетного кодексу України держава може
передати органам місцевого самоврядування право на здійснення видатків лише
за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у вигляді закріплених за
відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки, а
також трансфертів з Державного бюджету України.

Враховуючи вищезазначену норму, статтею 27 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» передано на фінансування з бюджетів
обласних центрів видатки на професійно-технічну освіту, передбачивши на це
трансферти з Державного бюджету України у сумі 6706,0 тис. грн., що
становить 25,4% від потреби на рівні минулого року.
Отже, виникла ситуація, яка змушує Ужгородську міську раду прийняти
рішення щодо спрямування частини вільного залишку бюджетних коштів, не
використаних у минулому році, на фінансування видатків на оплату послуг з
підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у профтехучилищах,
розташованих на території м. Ужгорода, у яких навчається менше 40%
мешканців міста (із 1315 учнів лише 408 є мешканцями міста). Передача таких
закладів на рівень обласних центрів порушує принципи субсидіарності (п. 7 ч. 1
ст. 7 Бюджетного кодексу України) та справедливості і неупередженості (п. 9
ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України), оскільки кошти платників податків
міста будуть спрямовуватися на здобуття профтехосвіти мешканцями інших
адміністративно-територіальних одиниць без передачі коштів інших
бюджетів, що фактично руйнує базові засади реформ місцевого
самоврядування та всі здобутки фінансової децентралізації.
Враховуючи вищевказане, просимо внести зміни до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» та привести питання фінансування
видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно – технічних закладах,
розташованих в обласних центрах, у відповідність до вимог ч. 1 ст. 85
Бюджетного кодексу України.

Схвалено рішенням І сесії міської ради VIІ скликання від _______ № _____

