
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 2021 року 

 

Про затвердження звернення 

депутатів Лубенської міської ради 

 

 Відповідно до ст. 74 Регламенту Лубенської міської ради, керуючись 

ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити текст звернення депутатів Лубенської міської ради до 

Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Асоціації міст 

України, народного депутата України Анастасії Ляшенко (додається). 

2. Звернення депутатів Лубенської міської ради направити до 

Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Асоціації міст 

України, народного депутат України Анастасії Ляшенко. 

3.Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 

4. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності  та етики, забезпечення законності, правопорядку та 

протидії корупції. 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 

 



Додаток  

 до рішення  Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

від 18 лютого 2021 року 

 

Верховна Рада України 

 

                                                 Міністерство освіти і науки України 

 

                                                     Асоціація міст України  

 

Народному депутату України 

Анастасії ЛЯШЕНКО 

 

Звернення депутатів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

 

 У новоствореній Лубенській територіальній громаді  налічується 21 

заклад загальної середньої освіти міста Лубен та сіл колишнього 

Лубенського району і Засульської ОТГ.  

Фактична середня наповнюваність класів у 2020-2021 навчальному 

році по всій громаді загалом становить 20,9 (у міських закладах – 25,7, у 

сільських – 14,2).  

У проєкті Закону України «Про державний бюджет України на 2021 

рік», що розглядався у першому читанні, обсяг освітньої субвенції для 

Лубенської територіальної громади становив 149,5125 млн.грн.  

У проєкті цього ж Закону, що був ухвалений у другому читанні, сума 

освітньої субвенції для нашої громади була зменшена на 15,7857 млн.грн. 

(10,6%) і становить 133,7268 млн. грн.  

Такий значний дефіцит освітньої субвенції обумовлює виникнення 

заборгованості із виплати заробітної плати педагогічним працівникам 

закладів загальної середньої освіти, що спричинює соціальну напругу серед 

освітян громади.  

За нашими розрахунками, незабезпезченість фонду оплати праці 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Лубенської 

територіальної громади на 2021 рік становить понад 16 млн. грн., що 

практично співпадає з різницею між формульними показниками першого і 

другого читань проєкту Закону України  «Про державний бюджет України на 

2021 рік». Компенсувати цей розрив за рахунок місцевого фінансового 



ресурсу неможливо, адже на утримання мережі закладів і установ освіти на 

2021 рік із бюджету громади вже передбачено 164,3 млн.грн.  

Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області 

звертається до Вас із проханням терміново розглянути можливість виділення 

додаткової освітньої субвенції в розмірі 15,7857 млн.грн для Лубенської 

територіальної громади з метою  забезпечення соціальних гарантій держави 

перед педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти.. 

      

 

Секретар Лубенської міської ради                                 Маргарита КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєктурішеннясесіїЛубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

від18 лютого 2021 року 

«Про затвердження звернення 

депутатів Лубенської міської ради» 

 

 

Розробка цього проєкту рішення обумовлена значним дефіцитом 

освітньої субвенції з державного бюджету для оплати праці педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти Лубенської територіальної 

громади та з метою забезпечення державою соціальних гарантій освітянам. 

У проєкті Закону України «Про державний бюджет України на 2021 

рік», що розглядався у першому читанні, обсяг освітньої субвенції для 

Лубенської територіальної громади становив 149,5125 млн.грн.  

У проєкті цього ж Закону, що був ухвалений у другому читанні, сума 

освітньої субвенції для нашої громади була зменшена на 15,7857 млн.грн. 

(10,6%) і становить 133,7268 млн. грн.  

Такий значний дефіцит освітньої субвенції обумовлює виникнення 

заборгованості із виплати заробітної плати педагогічним працівникам 

закладів загальної середньої освіти, що спричинює соціальну напругу серед 

освітян громади.  

 

 

 

Начальник Управління освіти                                Мирослав КОСТЕНКО 


