Фінансові гарантії шкільної освіти
Відповідно до нового Закону України «Про освіту» /2017/:
•

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту
1. Держава забезпечує:
безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до
стандартів освіти;
розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної,
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної
освіти відповідно до законодавства.
2. Право на безоплатну освіту забезпечується:
для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти – за рахунок
розвитку мережі закладів освіти всіх форм власності та їх фінансового
забезпечення у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому
для забезпечення права на освіту всіх громадян України, іноземних громадян та
осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території
України;
3. Держава гарантує усім громадянам та іншим особам, які перебувають в
Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної
середньої освіти відповідно до стандарту.
Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі
електронними) всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних
працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
•

Стаття 5. Державна політика у сфері освіти
1. … Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий
розвиток суспільства і держави.
•

Стаття 77, п.10: «Держава здійснює фінансування здобуття особою
загальної середньої освіти у приватному або корпоративному закладі
освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної
середньої освіти, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом
передачі такому закладу освіти цільового обсягу коштів у розмірі фінансового
нормативу (з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів)
бюджетної забезпеченості одного учня, який здобуває повну загальну
середню освіту, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
Відповідно до п.3. Ст.43 Закону України «Про загальну середню освіту»
«Держава здійснює фінансування здобуття особою загальної середньої
освіти у приватному чи корпоративному закладі освіти, що має ліцензію на
провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом передачі такому
закладу освіти цільового обсягу коштів у розмірі фінансового нормативу (з
урахуванням
відповідних
коригуючих
коефіцієнтів)
бюджетної
забезпеченості одного учня, який здобуває повну загальну середню освіту, та
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

•

Стаття 77, п.8.: «…Підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників в обсязі, визначеному законодавством, оплачується
за кошти державного та місцевих бюджетів. …
Обсяг коштів, що додатково виділяються з державного бюджету на
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, заробітна плата яких
виплачується за рахунок освітньої субвенції, не може бути меншим 2
відсотків від відповідної освітньої субвенції. Обсяг коштів, що додатково
виділяються з місцевих бюджетів на підвищення кваліфікації інших
педагогічних і науково-педагогічних працівників комунальних закладів освіти,
не може бути меншим 2 відсотків від фонду заробітної плати цих
працівників».

