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Рівненська обласна рада

На лист Секретаріату Кабінету України від 22.11.2016 
№ 42909/1/1-16 щодо рішення Рівненської обласної ради від 04 листопада 
2016 року № 367 стосовно розгляду можливості при формуванні державного 
бюджету на 2017 рік виділення коштів для будівництва (реконструкції) і 
придбання житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
повідомляємо.

Міністерство освіти і науки поділяє вашу стурбованість стосовно 
вирішення порушених у листі питань.

Сьогодні освітня галузь потребує висококваліфікованих,
конкурентоспроможних фахівців, які могли б працювати у нових соціально- 
економічних умовах, самостійно діяти і приймати правильні рішення в 
нестандартних ситуаціях, досконало володіти сучасними технологіями 
навчання, бути компетентними спеціалістами, керівниками різних рівнів. 
У освіти є всі можливості для формування належного кадрового 
потенціалу.

Вивчивши проблеми, можливості та потенціал освітньої галузі, можна 
констатувати, що на даному етапі одним з нагальних питань є забезпечення 
житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Сьогодні 24 469 педагогічних та науково - педагогічних працівників 
потребують поліпшення житлових умов, з них кількість педагогічних та 
науково - педагогічних працівників, які перебувають на квартирному 
обліку у сільській місцевості - 5985 осіб.

З метою поліпшення житлових умов педагогічних та науково- 
педагогічних працівників та відповідно до положень абзацу п’ятого частини 
першої статті 57 Закону України «Про освіту» та Закону України «Про 
внесення змін до статті 57 Закону України «Про освіту» у 2007 році 
започатковано бюджетну програму надання пільгових кредитів на 
будівництво (придбання) житла для педагогічних та науково-педагогічних 
працівників.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 453 
«Про затвердження 2®@8проці коштів, передбачених
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у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) 
житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників» (із змінами) 
затверджено порядок надання пільгових довготермінових кредитів на 
будівництво та придбання житла зазначеній категорії працівників, які згідно 
із законодавством потребують поліпшення житлових умов.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” на 
реалізацію програми надання кредитів на будівництво (придбання) житла 
для науково-педагогічних та педагогічних працівників у 2008 році 
передбачалося ЗО 000,0 тис. грн., але профінансовано лише 35,3% 
запланованих коштів від загального обсягу бюджетних призначень.

Враховуючи обмеженість ресурсу бюджету та з метою забезпечення 
коштами першочергових соціальних видатків, зокрема заробітної плати, 
пенсій, стипендій тощо, у 2009 році Законом України „Про Державний 
бюджет на 2009 рік” цільові видатки на зазначену мету взагалі не 
передбачалися.

Щорічно Міністерство освіти і науки звертається з проханням до 
Міністерства фінансів передбачати у проектах Державного бюджету на 
відповідні роки кошти на фінансування бюджетної програми 2201460 
«Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково- 
педагогічних та педагогічних працівників». Проте, відповідно до Законів 
України про державний бюджет на реалізацію зазначеної бюджетної 
програми у 2010-2016 роки передбачалися лише кошти спеціального фонду, 
джерелом надходження яких є кошти від повернення кредитів, отриманих 
педагогічними та науково-педагогічними працівниками у попередні роки.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік» на 
реалізацію вищезазначеної бюджетної програми виділено кошти у сумі 
2 100, 0 тис. грн., джерелом надходження яких також є кошти від повернення 
кредитів.

Водночас повідомляємо, що Управлінням освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації пропозиції до «Розподілу у 2016 році 
видатків по регіонах за бюджетною програмою 2201460 «Надання кредитів 
на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та 
педагогічних працівників» не надавалися.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» для 
надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково- 
педагогічних та педагогічних працівників передбачено кошти спеціального 
фонду в сумі 2 000,0 тис. грн.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець
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