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Голові Комітету з питань науки і освіти
Верховної Ради України
Л.М.Гриневич
Шановна Ліліє Михайлівно !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу
необхідності законодавчого врегулювання питання фінансування міжшкільних навчальновиробничих комбінатів.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» міжшкільний
навчально-виробничий комбінат – це навчальний заклад для забезпечення потреб учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній
підготовці. Частиною 2 цієї статті міжшкільні навчально-виробничі комбінати віднесено
до інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Згідно з Положенням про міжшкільний навчально-виробничий комбінат,
затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.1993 № 430, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 3.12.1993 за № 177, міжшкільний навчально-виробничий
комбінат задовольняє потреби школярів 8-11 (10-11) класів у поглибленні базової трудової
підготовки, здійснює професійне консультування учнівської молоді, організовує їх
добровільну продуктивну працю та забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні
професії і кваліфікації. Передбачено також, що комбінат здійснює свою діяльність
відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад, власного статуту. Згідно з п.13 Положення школи, які
направляють учнів у комбінат для трудової підготовки, передають комбінату педагогічне
навантаження з трудового навчання, курсів за вибором, факультативів, гуртків, у обсязі
якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраним напрямком діяльності.
За даними статистики на 5 вересня 2014 року в державі налічувалося 212
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, де навчалося майже 64 тисячі учнів.
Але Бюджетним кодексом України не врегульовано питання розмежування видатків
між державним та місцевими бюджетами на утримання такого типу навчальних закладів.
Не передбачено фінансування міжшкільних навчально-виробничих комбінатів за рахунок
освітньої субвенції ні в статті 1032 кодексу, ні в статті 89, якою регламентується питання
видатків, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів,
бюджетів об'єднаних територіальних громад.
Таким чином при затвердженні місцевими радами відповідних бюджетів виникла
проблема з передбаченням видатків на їх фінансування.
У зв’язку з зазначеним просимо Вас, шановна Ліліє Михайлівно, на законодавчому
рівні врегулювати питання фінансування міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
шляхом внесення змін до статті 1032 Бюджетного кодексу України, доповнивши її таким
типом навчальних закладів, або ж сприяти наданню міністерствами фінансів, освіти і
науки відповідного роз’яснення на місця щодо можливості спрямування видатків освітньої
субвенції на оплату поточних видатків міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, як
закладів, що діють на підставі Положення про середній загальноосвітній навчальний
заклад.
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